ArGeoBoor
Archeologisch vooronderzoek & advies

BUREAUONDERZOEK

BOORONDERZOEK

Uddel, Heegderweg, naast nr.
11 (Gemeente Apeldoorn)
Een bureauonderzoek en
verkennend booronderzoek

Uddel en omgeving in het begin van
de 17e eeuw (bron: Van Geelkercken
1634)

ArGeoBoor rapport 1227
status: concept
auteur: L.C. Nijdam (senior
prospector)

paraaf voor vrijgave
datum: 29 juni 20154 september
2013
Opdrachtgever: Fam. Schouten

www.ArGeoBoor.nl
E info@argeoboor.nl
T 06-28559693

ISSN: 2351-9975

ArGeoBoor rapportnr. 1227: Uddel, Heegderweg, naast nr. 11 (gemeente Apeldoorn)
Opdrachtgever: Fam. Schouten.

2

INHOUDSOPGAVE
Samenvatting........................................................................................................................................... 3
1

2

3

Inleiding ........................................................................................................................................... 4
1.1

Kader ....................................................................................................................................... 4

1.2

Doel en Vraagstelling............................................................................................................... 4

Gegevens plangebied ...................................................................................................................... 4
2.1

Beschrijving plangebied........................................................................................................... 4

2.2

Administratieve data ............................................................................................................... 5

2.3

Voorziene ontwikkeling ........................................................................................................... 6

Bureauonderzoek ............................................................................................................................ 6
3.1

Methode .................................................................................................................................. 6

3.2

Aardkundige gegevens ............................................................................................................ 7

3.3

Historische situatie .................................................................................................................. 8

3.4

Bekende archeologische waarden en vondsten.................................................................... 12

4

Archeologische verwachting ......................................................................................................... 14

5

Archeologisch booronderzoek ...................................................................................................... 15
5.1

Methode ................................................................................................................................ 15

5.2

Resultaten en interpretatie ................................................................................................... 15

6

Synthese ........................................................................................................................................ 16

7

Conclusie ....................................................................................................................................... 16

8

Aanbeveling/Selectieadvies........................................................................................................... 17

Literatuur ............................................................................................................................................... 18
Bronnen Geraadpleegde Kaarten .......................................................................................................... 18
Bijlage 1 boorstaten

ArGeoBoor rapportnr. 1227: Uddel, Heegderweg, naast nr. 11 (gemeente Apeldoorn)
Opdrachtgever: Fam. Schouten.

3

Samenvatting
In opdracht van Fam. Schouten heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een
verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Heegderweg, naast nr. 11 te Uddel (Gemeente
Apeldoorn). De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een woonhuis. Eventuele
archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Het bestemmingsplan ter plaatse
heeft een dubbelbestemming betreffende wonen en archeologie (hoge verwachting).
Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen uit de
periode laat paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. Het ontbreken van natuurlijk open water,
in de nabijheid van het plangebied, maakt de kans op het aantreffen van sporen van jagers en
verzamelaars (laat-paleolithicum en mesolithicum) middelhoog tot laag. De kans op het
aantreffen van sporen van nederzettingen, grafheuvels, grafvelden, sporen van akkerbouw,
ijzerovens etc. uit de periode neolithicum - nieuwe tijd is middelhoog. De vondst van
nederzettingssporen uit de vroege middeleeuwen binnen 200 meter ten zuiden van het
plangebied geeft een hoge archeologische verwachting voor vondsten uit specifiek deze
periode. De diepte en conservering van archeologische resten is sterk afhankelijk van de
aanwezigheid van een afdekkend plaggendek. Ter plaatse wordt een plaggendek verwacht
waardoor de archeologische verwachting hoog is. Tegenstrijdig met de bodemkaart is dat er
pas vanaf 1932 een akker lijkt te zijn op de locatie, daarvoor is op oude kaarten sprake van
heide. Op basis van oude kaarten is de zuidzijde van de locatie mogelijk afgegraven. Uit
gegevens van de opdrachtgever blijkt dat ter plaatse van de voorziene woning een vijver heeft
gelegen. Deze is recent gedempt.
Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem verstoord is tot in de BC-horizont (1
boring) ,maar in de andere boringen zelfs tot in de C-horizont. De bodem in het plangebied is
dermate aangetast door bouw- en graafwerkzaamheden in het recente verleden dat er geen
archeologische resten met een aanzienlijke informatiewaarde in de bodem verwacht worden.
Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in het
plangebied Heegderweg naast nr. 11 te Uddel.
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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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Fam. Schouten heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een
verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Heegderweg, naast nr. 11 te Uddel (Gemeente
Apeldoorn). De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een woonhuis (Opp. 109
m2). Het perceel heeft een oppervlakte van circa 1.300 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. Het bestemmingsplan ter plaatse
heeft een dubbelbestemming betreffende wonen en archeologie (hoge verwachting).
Archeologisch onderzoek is noodzakelijk 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).

2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt aan de oostkant van Uddel ten noorden van de Heegderweg op de hoek
met een doodlopende straat (zie afbeelding 1). Het plangebied is een perceel ten oosten en
noorden van de woning aan de Heegderweg nr. 11. In de noordzijde van het perceel staat een
klein huisje en een stacaravan en iets naar het zuiden nog een tuinhuisje. Het overige perceel
is onbebouwd en in gebruik als oprit en tuin. Uit een kaart met gegevens van het Actueel
Hoogtebestand Nederland blijkt dat het plangebied ligt op een hoogte van 33,6 m + NAP.1 Uit
gesprek met de huidige eigenaar van het perceel is gebleken dat er voorheen een vijver lag in
de tuin ongeveer ter hoogte van de voorziene nieuwbouw (zie afbeelding 2).
1

Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003
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2.2

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

bevoegd gezag:
Contactpersonen:

Coördinaten:

Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

Heegderweg, naast nr. 11 te Uddel
Heegderweg
Apeldoorn, sectie A nrs. 6927 en 6928
Gelderland
Apeldoorn
Fam. Schouten
Dhr. W. Schouten
Heegderweg naast nr. 11
3888 LR Uddel
E-mail wim.schouten@solcon.nl
Gemeente Apeldoorn (Sectie Archeologie)
Mevr. J. Zuyderwyk (archeoloog)
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
Marktplein 1, Apeldoorn
Tel: 055-5802861
archeologie@apeldoorn.nl
182.201/474.795
182.231/474.807
182.267/474.764
182.251/474.752
2
2
Oppervlakte woonhuis 109 m Oppervlakteperceel: circa 1.300 m
33A
56792
46053

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.2
2

Kadaster 2012
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2.3

Voorziene ontwikkeling
Het is de bedoeling om op het perceel, ter hoogte van nr. 11 een nieuw woonhuis te bouwen.
Bij de nieuwbouw van de woning zal de bodem verstoord worden op plaatsen waar dit
mogelijk nog niet eerder is gebeurd. Naar verwachting zal de bodemverstoring zich beperken
tot de nieuwbouwlocatie.

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 en aan de archeologische werkgroep
Apeldoorn. Zowel bij de gemeente als bij de werkgroep archeologie Apeldoorn zijn geen
bijzonderheden bekend over dit gebied. Wel is er gewezen op de archeologische sporen uit de
vroege middeleeuwen, die recentelijk zijn aangetroffen bij proefsleufonderzoek nabij de
Aardhuisweg op enkele honderden meters ten zuiden van het plangebied. Daarnaast heeft de
werkgroep twee oude kaarten toegestuurd.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 westelijke flank van de stuwwal van de Veluwe op de flank van
een beekdal. Ter hoogte van Uddel ligt in dit beekdal de Staverdensche beek. 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.5
De afzettingen die direct samenhangen met het landijs uit deze periode worden gerekend tot
de Drenthe Formatie.6 Het plangebied ligt in een gebied waar de helling flauw is (zie afbeelding
3). Uit de geomorfologische kaart (schaal 1:15.000) van de Gemeente Apeldoorn blijkt dat het
gebied ligt op hooggelegen daluitspoelingswaaier afzettingen en –glooiingen.7 Deze
daluitspoelingswaaiers ontstonden door het transport van zand- en 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 sneeuwsmelt-waterdalen.8 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, in dit geval betreft het echter een hoger gelegen
exemplaar. Voor zover bekend is er geen dek- 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. 9 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
kunnen vormen.
Op de bodemkaart is het plangebied gekarteerd als hoge zwarte enkeerdgrond in grof zand
(code zEZ30-grondwatertrap VII).10 Grondwatertrap VII betekend dat het gemiddelde
hoogwater dieper zit dan 80 cm –mv en het gemiddelde laag water zich dieper bevindt dan
160 cm –mv. Enkeerdgronden zijn oude bouwlanden die worden gekenmerkt door een dikke
humeuze bovengrond. Het gaat hier om een laag door de mens opgebracht materiaal (esdek).
De bodemkaart is opgenomen in afbeelding 8.
Onder dit opgebrachte materiaal bevindt zich het oorspronkelijk aanwezige bodemprofiel. In
dit geval zou dat waarschijnlijk een veldpodzol of een haarpodzol zijn, omdat deze in de
aangrenzende percelen voorkomen. Het zijn beide hydropodzolgronden, 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).
5

Berendsen 2004
De Mulder 2003
7
Geomorfologische kaart Apeldoorn schaal: 15.000
8
Berendsen 2004
9
Willemse 2006
10
Alterra 2012 of http://rivviewer.apeldoorn.nl
6
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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).11 De
veldpodzol heeft een A horizont dunner dan 30 cm en een haarpodzol heeft een A horizont die
dikker is dan 30 cm.

Afbeelding 3. Het plangebied rode ster) geprojecteerd op het actueel hoogtebestand
Nederland.12

3.3

Historische situatie
Algemene situatie
Uit historische bronnen blijkt dat de naam Uddel teruggaat tot in het jaar 790-793. Uddel, toen
Uttiloch genoemd, wordt wel als lo-naam gezien, dat duidt op bosontginningen. Uit
archeologisch onderzoek is gebleken dat in deze periode de ijzerproductie een belangrijke
industrie vormde op de Veluwe. 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.

11
12

Boerma 1992
www.ahn.nl/viewer
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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.13 De oorspronkelijke begroeiing op de
voedselrijke gronden, waartoe ook de hoger gelegen 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.14
Uit oude kaarten blijkt dat het plangebied lange tijd op de grens lag van het akkergebied
genaamd “De Esch“ in het zuiden en een uitgestrekt heidegebied in het noorden. Pas op een
kaart uit 1932 is het plangebied geen heide meer (zie afbeeldingen 4 , 6 en 7). Mogelijk was
het toen in gebruik als akker. Uit het kaartmateriaal blijkt verder dat het zuidelijk deel van het
plangebied nooit bebouwd is geweest. Het noordelijk deel van het plangebied is na 1950
bebouwd geraakt, waarschijnlijk met het gebouwtje dat er nu nog steeds staat. Op de
topografische kaart uit 1966 (zie afbeelding 7) lijkt het alsof er ten westen van het plangebied
driehoekjes zijn ingetekend die duiden op een steilrand en het mogelijk afgraven van het
zuidelijk deel van het perceel.

Afbeelding 4: De omgeving van het plangebied in 1872.15

13

Hendrikx 1999, p. 75
Berendsen 1997
15
Bureau Militaire Verkenningen 1872
14
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Afbeelding 5: Plangebied op de minuutplan uit 1811-1832.16

Afbeelding 6: ligging van het plangebied (roder cirkel) op een kaart uit 1634.17Het is lastig om
deze kaart te projecteren, maar het lijkt erop dat de drie huizen centraal op de kaart later de
bewoningskern ten westen van het plangebied vormen en het losse huis ten oosten van het
plangebied later de bewoningskern te oosten van het plangebied vormt. De wegmet kronkel
daartussen is de weg die ten oosten van het plangebied ligt.Vergelijk met afbeeldingen 4 en5.
16
17

Kadaster 1811-1832
Van Geelkercken 1634
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Afbeelding 7. Het plangebied op topografische kaarten uit de periode 1872 - 1995.18

18

Bureau Militaire Verkenningen 1872, 1907 en 1932; kadaster 1958, 1966 en 1995
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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).19
Archeologische Monumentenkaart (AMK)
Binnen een straal van 1.000 meter komen op dit moment geen archeologische monumenten
of terreinen van archeologische waarde voor.
Waarnemingen en vondsten (zie afbeelding 8)
Waarneming 41997 op 450 m ten noordoosten van het plangebied betreft de vondst van twee
Frankische potten (450-1050 na Chr.) uit lage heuveltjes behorende tot een grafveld.
Waarneming 430124 zijn vondsten gedaan bij een booronderzoek op circa 200 meter ten
zuiden van het plangebied. De vondsten zijn allen uit de nieuwe tijd en betreffen mogelijk
aangevoerd materiaal. Op grond van de aanwezigheid van een eerddek is hier een
proefsleufonderzoek uitgevoerd waarbij sporen uit de vroege middeleeuwen zijn aangetroffen.
Binnen een straal van 1.000 meter waren geen vondstmeldingen aanwezig.
Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 8)
Tabel 1: Overzicht van de onderzoeksmeldingen binnen een straal van circa 1.000 meter van
het plangebied.
Ondezoeksmelding
40329

Toponym
Essenkamp

Soort onderzoek
bureauonderzoek

49553

Hardewijkerweg
32
HeegderwegAardhuisweg

booronderzoek

HeegderwegAardhuisweg
Aardhuisweg 58

Proefsleuven

43746

55354
51366
56792
56128
39723
37059

Heegderweg
naast nr. 11
Niet vermeld
Staverhul 31 te
Uddel
-

Booronderzoek

Booronderzoek
Onderhavig
booronderzoek
Karterend
booronderzoek
Booronderzoek
Booronderzoek

Resultaat
Geadviseert is een
karterend
booronderzoek
Advies: plangebied
vrijgeven
Advies:
proefsleufonderzoek
met uitzondering van
het noorden van het
plangebied. Hier is de
bodem verstoord.
Vindplaats vroege
middeleeuwen20
Bodem verstoord; geen
vervolgonderzoek
Zie dit rapport

Waarneming/vondsmelding
-

Geen vondsten;
vrijgeven
-

-

Waaarneming 430124

Nog geen melding gedaan
-

-

Verploegd tot in de Chorizont: geen vervolg

Uit het uitgevoerde archeologische verkennend booronderzoek Aardhuisweg-Heegderweg ten
zuiden van het plangebied is onder het plaggendek (heide) in bijna alle boringen een B
horizont aangetroffen. De bodem was alleen in de noordzijde van het plangebied verstoord tot

19
20

Archis 2012
Mondelinge mededeling J. Zuiderwijk van SAGA (Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn)
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in de C-horizont. 21 Uit gravend vervolgonderzoek is inmiddels gebleken dat er resten van een
vroegmiddeleeuwse nederzetting in de bodem lagen.

Afbeelding 8: Bodemkaart met daarop onderzoeksmeldingen en waarnemingen in Archis. Het
plangebied is onderzoeksmelding 56792. Legenda (donkerbruin = hoge zwarte enkeerdgrond;
donkerroze = podzolbodem; paars = moerig; geel kalkloze zandgronden) gele hokjes met
zwarte letters = waarnemingen ; witte hokjes met blauwe letters zijn onderzoeksmeldingen)
Archeologische verwachtingskaarten
De archeologische beleidskaart van de Gemeente Apeldoorn geeft voor het plangebied een
lage archeologische verwachting (zie afbeelding 9). Deze verwachting is later bijgesteld in
verband met het voorkomen van een hoge zwarte enkeerdgrond in het plangebied. (zie
bodemkaart op afbeelding 8). De hoge archeologische verwachting is derhalve gebaseerd op
de bodemkaart en niet op de geomorfologische kaart.

21

Ten Broeke 2011

ArGeoBoor rapportnr. 1227: Uddel, Heegderweg, naast nr. 11 (gemeente Apeldoorn)
Opdrachtgever: Fam. Schouten.

14

Afbeelding 9: Plangebied (ster) geprojecteerd op de archeologische verwachtingskaart van de
Gemeente Apeldoorn. (legenda ( licht geel is middelhoge verwachting; groen = lage
verwachting).22

4

Archeologische verwachting
Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen, nadat de
uitspoelingswaaier waarop het plangebied ligt, gevormd is. Uit het bureauonderzoek blijkt dat
na 11.800 jaar voor heden geen noemenswaardige geologische activiteit heeft
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.
De kans op het aantreffen van sporen van nederzettingen, grafheuvels, grafvelden, sporen van
akkerbouw, ijzerovens etc. uit de periode neolithicum - nieuwe tijd is middelhoog. De vondst
van nederzettingssporen uit de vroege middeleeuwen binnen 200 meter ten zuiden van het
plangebied geeft een hoge archeologische verwachting voor vondsten uit specifiek deze
periode. De diepte en conservering van archeologische resten is sterk afhankelijk van de
aanwezigheid van een afdekkend plaggendek. Ter plaatse wordt een plaggendek verwacht
waardoor de archeologische verwachting hoog is. Tegenstrijdig met de bodemkaart is dat er
pas vanaf 1932 een akker lijkt te zijn op de locatie, daarvoor is er slechts sprake van een heide.

22
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Bekende bodemverstoringen
Uit een kaart uit 1966 lijkt een steilrand aanwezig te zijn, waaruit kan worden opgemaakt dat
de zuidzijde van het perceel is afgegraven. De diepte van een eventuele afgraving is onbekend.
Ook ter plaatse van de vijver wordt een bodemverstoring verwacht.

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 6 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 en interpretatie
Veldinspectie
Uit de veldinspectie is gebleken dat er geen bodemontsluitingen zichtbaar waren op het
moment van onderzoek. Ook was geen opvallend reliëf aanwezig dat duidde op recente
verstoringen. Ook niet ter plaatse van de onlangs gedempte vijver (zie afbeelding 2).
Verkennend booronderzoek
De boorlocaties zijn aangeven in afbeelding 2. De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage
1. In tabel 2 zijn de resultaten samengevat. Boring 1 is gestuit op 55 cm op hout, mogelijk
afkomstig van de voormalige vijver.
Tabel 2: overzicht van de aangetroffen bodemlagen in cm -mv.
Boring

Opgebracht

Interpretatie
1
2
3
4
5
6

0-20

Humeuze
bovengrond
Bouwvoor
Gestuit op
hout op 55
0-45
0-40
20-40
0-40
0-30

Lichtbruin
/ donkere
vlekken
Verstoord

Bruin/lichte
vlekken

BChorizont

Chorizont

Verstoord

Intact

intact

45-55
40-50
40-55

50-60
40-65

30-50

55-100
60-100
45-100
65-85
50-100

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem bestaat uit matig fijn tot matig
grof zand met een sterke bijmenging met grind. Enkele diepere lagen bestaan uit grind met
23
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een sterke zandbijmenging. De bovenste laag is matig humeus en heeft een wisselende dikte
tussen de 20 en 45 cm. Onder deze humeuze bovengrond zijn lichtbruine bodemlagen met
donker grijze humeuze vlekken of bruine/grijze bodemlagen met lichtgele vlekken
aangetroffen tot een diepte van 50 tot 65 cm-mv. Deze lagen liggen in de boringen 2 en 4 t/m
6 direct op de ongeroerde C-horizont. In boring 4 ligt tussen 50 en 60 cm een oranje
roestkleurige bodemlaag die geïnterpreteerd kan worden als een BC-horizont
De grindrijke zandlagen die zijn opgeboord, kunnen zoals op basis van het bureauonderzoek
verwacht werd, bestempeld worden als afzettingen in een daluitspoelingswaaier. Uit het
ontbreken van E-, B- en grotendeels ook de BC horizonten blijkt dat het bodemprofiel binnen
het plangebied sterk verstoord is. Van de hoge zwarte enkeerdgrond is geen sprake (meer).
Als gevolg van het ontbreken van referentie boringen, boringen met een intact bodemprofiel
in het plangebied, is het niet goed mogelijk een exacte uitspraak te doen over de
daadwerkelijke verstoringsdiepte. Niet bekend van het plangebied 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 50 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. Uit beschrijvingen van intacte podzolgronden blijkt dat bij veld- en
haarpodzolgronden de humuspodzol-B horizont voorkomt vanaf een wisselende diepte tussen
15 en 40 cm-mv.26 Indien wordt aangenomen dat het huidige maaiveld (= 33,6 + NAP) ook het
oorspronkelijke maaiveld was, dan betekent dit dat eventuele grondsporen tot een diepte van
gemiddeld 50 cm (ofwel 33,1 + NAP) zijn verstoord. Dieper ingegraven grondsporen
(waterputten, diepere paalkuilen) kunnen nog wel aanwezig zijn.

7

Conclusie






26

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 sterk grindig zand. De bodem is
verstoord tot in de BC- horizont en (1 boring)C-horizont overige boringen.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 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
geschatte verstoringdiepte ten opzichte van de oorspronkelijke maaiveld is circa 50 cm.
De overige 3 vragen uit de inleiding zijn niet van toepassing.

Boerma 1995
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8

Aanbeveling/Selectieadvies
Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in het
plangebied Heegderweg naast nr. 11 te Uddel.
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
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