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Samenvatting
In opdracht van Erelja BV heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een
verkennend booronderzoek uitgevoerd ten noorden van de Bennekerweg en ten oosten van
de Visschemorsdijk te Neede (Gemeente Berkelland). De aanleiding van het onderzoek is de
nieuwbouw van een kas (opp. 2.411 m2), de aanleg van een waterberging (Opp. circa 1.100
m2), de aanleg van verhardingen en de (aan)bouw van een berging (75 m2). Bij deze
ontwikkelingen bestaat de kans dat de bodem geroerd wordt op plaatsen waar dit mogelijk
nog niet eerder gebeurd is. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen hierbij
verstoord worden. Om de kans op het aantreffen van archeologische resten te onderzoeken is
een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd.
Het plangebied ligt in een dekzandgebied in een overgangszone van hogere gronden in de
zuidwesthoek naar een lager gelegen gebied in het noorden en oosten. Het bureauonderzoek
en karterend booronderzoek zijn hier eenduidig over. Echter het booronderzoek heeft centraal
in het terrein een lichte verhoging aangetoond. In de zuidwesthoek en centraal in het gebied
komen van oorsprong veldpodzolgronden voor en in de lagere zones beekeerdgronden.
In de hooggelegen zuidwesthoek kunnen archeologische resten verwacht worden van na de
vorming van het dekzand. In het overige gebied waar beekeerdgronden en ter plaatse van de
lichte verhoging worden geen archeologische resten meer verwacht. De verwachting is
beperkt tot resten van jagers en verzamelaars.
De voorgenomen werkzaamheden vinden met name plaats in de van oorsprong laaggelegen
zone. Hier worden geen archeologische resten verwacht. De uitbreiding van de berging in de
hooggelegen zuidwesthoek betreft een dermate kleine verstoring dat de kans dat hier
archeologische resten geroerd worden zeer klein wordt geacht.
Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek binnen het plangebied uit te
voeren. Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Berkelland.
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, indien inderdaad sporen worden aangetroffen, contact op te nemen met de
gemeente Berkelland.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Erelja BV heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een
verkennend booronderzoek uitgevoerd ten noorden van de Bennekerweg en ten oosten van
de Visschemorsdijk te Neede (Gemeente Berkelland). De aanleiding van het onderzoek is de
nieuwbouw van een kas (opp. 2.411 m2), de aanleg van een waterberging (Opp. circa 1.100
m2), de aanleg van verhardingen en de (aan)bouw van een berging (75 m2). Bij deze
ontwikkelingen bestaat de kans dat de bodem geroerd wordt op plaatsen waar dit mogelijk
nog niet eerder gebeurd is. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen hierbij
verstoord worden. Om de kans op het aantreffen van archeologische resten te onderzoeken is
een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Er is voor gekozen om
het gehele perceel, circa 3,5 ha te onderzoeken, zodat bij eventuele nieuwe plannen rekening
kan worden gehouden met mogelijke archeologische resten. Het onderzoek is uitgevoerd
conform de KNA versie 3.3.1 Daarnaast is getracht om de verplichte onderzoeksvragen uit het
rapport ‘Archeologie met Beleid’ zo goed mogelijk te beantwoorden (zie bijlage 1).2

Afbeelding 1. Plangebied op een topografische kaart .3

1

CCvD 2013
Willemse en Kocken 2012
3
Kadaster 2009
2
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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 verstoringen binnen het plangebied.
Het verkennend booronderzoek toetst de uitkomsten van het bureauonderzoek waarbij
kansrijke zones worden geselecteerd voor vervolgonderzoek en kansarme zones worden
uitgesloten van vervolgonderzoek. De volgende onderzoeksvragen 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: waar en wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische
resten?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig,-en-zo ja, welk type onderzoek?
Voor de regio Achterhoek zijn voor het bureauonderzoek verplichte onderzoeksvragen
geformuleerd in het document ‘Archeologie met Beleid’. 4 Om het rapport leesbaar te houden
zijn deze onderzoeksvragen en de beantwoording ervan opgenomen in bijlage 1.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.3.5

1.3

Administratieve gegevens
Tabel 1: administratieve gegeven.
Projectnaam
Toponiemen:
Plaats
Kadastrale nr.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:

Bevoegd gezag:
Deskundige namens bevoegd
gezag
Coördinaten plangebied
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeksnummer

4
5

Zorg-Erf D’n Aoverstep
Bennekerweg (zuidzijde) en Visschemorsdijk (westzijde)
Neede
Neede, sectie E, nrs. 1991, 1992 en 1997,
Gelderland
Berkelland
Erelja B.V.
Bennikerweg 4
7161 RG Neede
Gemeente Berkelland
Omgevingsdienst Achterhoek
Mevr. A. Lugtigheid-Hendriks
Tel. 0575-750400
239.674/462.616 239.768/462.807 239.895/462.810 239.918/462.638
Circa 3,5 ha
34B
64424
52216

Normvragen van Willemse en Kocken 2012 zijn opgenomen en beantwoord in bijlage 1.
Centraal College van Deskundigen Archeologie 2013
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied is gelegen ten noorden van de Bennikerweg en ten oosten van de
Visschemorsdijk. In de zuidwesthoek staat bebouwing van Visschemorsdijk 18 met
bijgebouwen en een paardenbak. De oost- en noordzijde van het plangebied zijn in gebruik als
akker of grasland. Het maaiveld van het plangebied ligt tussen 18,7 m + NAP (zuidwesthoek) en
17,9 m + NAP (noordwesthoek).6

Afbeelding 2. Nieuwbouwlocatie met de uitgevoerde boringen.

2.2

Voorziene ontwikkeling
Centraal in het plangebied is de bouw van een kas voorzien is met ten noorden daarvan een
waterbassin. De kas krijgt een oppervlakte van 2.411 m2 en het bassin krijgt een oppervlakte
van ruim 1.000 m2. Ten westen van de kas worden twee aansluitwegen op de Visschemorsdijk
gerealiseerd met een aansluiting naar de huidige erfverharding. Aan de zuidzijde wordt een
bestaande berging vergroot met 75 m2 (zie afbeelding 2). De kas zal gefundeerd worden op
ongeveer 130 poeren met een oppervlakte van 0,5 m2 per poer.
6

AHN-2 2007-2012
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De totale bodemverstoring voor de fundering bedraagt 65 m2. De berging zal gefundeerd
worden op stroken en poeren die tot circa 90 cm worden uitgegraven. Het totale graafwerk bij
de uitbreiding van de berging bedraagt slechts 12 m2. Ook bij het aanleggen van de
verhardingen zal de bodem niet diep verstoord worden. De omvangrijkste verstoring vindt
plaats bij het aanleggen van het bassin.

3
3.1

Bureauonderzoek
Methode
Bij het bureauonderzoek zijn bekende aardkundige, historische en archeologische gegevens
bestudeerd om te komen tot een archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn
opgenomen in de literatuurlijst.

3.2

Aardkundige gegevens
Geologie
Het plangebied is gelegen in Oost-Nederland, waar over het algemeen pleistocene of vroegholocene afzettingen aan de oppervlakte liggen.

Afbeelding 3. Plangebied op de geologische kaart.
Uit de geologische kaart blijkt dat het plangebied ligt in een zone waar de voormalige Formatie
van Twente aan de oppervlakte voorkomt (codes Tw).7 In het plangebied gaat het om code
Tw4. Dit betreffen fijnere zanden met plaatselijk ingeschakelde leem- en veenlagen. Ze zijn
door beekjes, sneeuwsmeltwater en verstuiving in ondiepe meren en dergelijke afgezet in de
laatste koude periode van het Weichselien.
7

NITG-TNO 2000
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De afzettingen worden tegenwoordig gerekend tot de Formatie van Boxtel. In het laatste deel
van het Weichselien zijn dekzanden afgezet (Tw3), ofwel Laagpakket van Wierden.8
Ten zuidwesten van het plangebied ligt de Needse berg, een door landijs opgestuwde berg.

Afbeelding 4: Plangebied (paars) op een hoogtekaart.9
Geomorfologie
Het plangebied ligt aan de noordoost voet van de Needse berg op de overgang naar de lagere
gronden van een dal dal waarin de gekanaliseerde Buurser beek ligt. Op de geomorfologische
kaart (geen afbeelding) is de westzijde van het plangebied gekarteerd als een
gordeldekzandwelving met of zonder oud landbouwdek (code 3L6). De oostzijde is gekarteerd
als vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (code 2M9).10 Meer details in het reliëf zijn
zichtbaar op een hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (zie
afbeelding 4).11 Hierop is te zien dat de zuidwesthoek hoger ligt dan het overige deel van het
plangebied.
Bodem
Op de bodemkaart (zie afbeelding 5) ligt de zuidwestzijde in een zone waar veldpodzolgronden
in leemarm en zwak lemig fijn zand (code Hn21-V) voorkomen.12 Veldpodzolgronden zijn
gevormd in ten op zichte van het beekdal relatief droge, maar ten op zichte van hogere
gronden in relatief natte omstandigheden. De ’V’ betekent dat de grondwaterstand sterk
varieert en wel tussen ondieper dan 40 cm-mv en dieper dan 120 cm-mv.
8

Van den Berg e.a. 2000
AHN-2 2007-2012
10
Alterra 2003
11
AHN-2 2007-2012
12
Alterra 1965-1995
9
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De noordoostzijde van het plangebied ligt in een strook waar beekeerdgronden zijn gekarteerd
(code pZg23-III). De grondwaterstand fluctueert hier tussen ondieper dan 40 cm en tussen 80
en 120 cm –mv als diepste peil.

Afbeelding 5. Plangebied op de bodemkaart.13
Samenvattend kan gesteld worden dat de zuidwesthoek van het plangebied ligt in een hogere
en drogere zone en dat de noord- en oostzijde liggen in een laagte.

3.3

Historie en Oude kaarten
Uit oude kaarten blijkt dat het gebied tot ver in de nieuwe tijd lag in een uitgestrekt heide- en
veengebied, zogenaamde woeste grond. De hogere gronden ten zuidwesten van het
plangebied zijn al vanaf de Middeleeuwen in gebruik. Zo wordt de plaatsnaam Neede al in de
12e eeuw in schriftelijke bronnen genoemd.14
Uit de Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland uit de periode 1773-1794 blijkt dat het
plangebied ligt ten noordoosten van het dan reeds in gebruik genomen gebied. Het plangebied
zelf maakt deel uit van de Needer Vlier, een dan nog uitgestrekt onontgonnen veen- en
heidegebied. De Visschemorsdijk, de weg aan de westzijde van het plangebied is op deze kaart
al aanwezig (zie afbeelding 6). Deze weg loopt naar het noorden en steekt daar een beek
over.15 Uit de kadastrale minuutplan vervaardigd tussen 1811 en 1832 blijkt dat een deel van
de zuidwestzijde van het plangebied nog in gebruik is als heide, maar dat de zone hier ten
noorden van in gebruik is als bouwland en het noordelijkste deel in gebruik is als hooiland.

13

Alterra 1965-1995
Van Berkel en Samplonius 2006
15
Versfelt 2003
14
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Op een kaart uit 1890 is dit gebruik onveranderd (zie afbeelding 7). In 1937 staat in de
zuidwesthoek van het plangebied bebouwing (zie afbeelding 8).
Ook ten noorden, buiten het plangebied, is bebouwing aanwezig.

Afbeelding 6. Plangebied op een uitsnede van een kaart uit de Hottinger atlas.16

16

Versfelt 2003
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Afbeelding 7. Plangebied op een uitsnede van een kaart uit circa 1890.17

Afbeelding 8. Plangebied op de kaarten uit 1937 en 1977.18

3.4

Bekende archeologische waarden en vondsten
17
18

Bureau voor Militaire Verkenningen 1890
Bureau voor Militaire Verkenningen 1937 en Kadaster 1977
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De hieronder vermelde gegevens zijn uit het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE).19 De gegevens zijn weergeven in afbeelding 9. Gekozen
is om de gegevens binnen een straal van 700 meter te bestuderen, zodat nog enkele
waarnemingen verricht in Neede konden worden meegenomen bij het opstellen van de
archeologische verwachting. Verwacht wordt dat dit voldoende informatie oplevert als input
voor het opstellen van een archeologische verwachting.
AMK-terreinen en Waarnemingen:
Binnen het onderzochte gebied liggen geen AMK-terreinen. Ook zijn geen waarnemingen en
vondstmeldingen aanwezig. Op 700 meter ten zuidwesten van het plangebied is bij niet
archeologisch graafwerk een aardewerkfragment aangetroffen. Mogelijk gaat het om een
vlakgraf van de Trechterbeker cultuur (waarneming 137513).
Waarneming 18022 betreft de vondst van een vuurstenen uit het midden Neolithicum.

Afbeelding 9. Waarnemingen, AMK-terreinen en onderzoeksmeldingen nabij het plangebied
(rode rechthoek).20

Onderzoeksmeldingen
19
20

Archis 2014
Archis 2014

ArGeoBoor rapport 1334: Neede, Visschemorsdijk 18
Opdrachtgever: Erelja B.V.

12

Tabel met onderzoeksmeldingen.
Ondezoeksmelding
42252

Soort onderzoek
Bureauonderzoek

Advies
Karterend onderzoek
steentijd

Waarneming
nvt

6708 (zie hieronder)

Toponiem
Neede
natuurontwikke
ling
Centrum

Proefsleuven

nee

37989

Kieftendijk 15

Booronderzoek

Behoudenswaardige
vindplaats
ijzerijd/Romeinse tijd
Geen vervolgonderzoek,
geen intacte bodem en
geen indicatoren

nee

Onderzoeksmelding 6708: Bij archeologisch onderzoek door middel van twee proefsleuven zijn
resten van een huisplattegrond en aardewerk uit de ijzertijd en Romeinse tijd aangetroffen.
Delen van het terrein zijn recent verstoord.21
Archeologische beleidskaart
Uit de beleidskaart van de gemeente Berkelland blijkt dat het plangebied ligt in een zone met
een middelhoge archeologische verwachting. De laagte ten oosten van het plangebied krijgt
een lage archeologische verwachting.

Afbeelding 10. Ligging van het plangebied (rood) op een uitsnede uit de ‘archeologische
beleidskaart’ van de Gemeente Berkelland.22 (bruinrood = hoge verwachting. geel= middelhoge
verwachting; groen= lage verwachting; rood: gebieden met een plaggendek hoge
verwachting).

21
22

De Wit 2004
De Roode, Schuurman en Smal 2009, kaartbijlage 9, blad 1 en 4
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4

Archeologische verwachting en beleid
Uit de toelichting bij de archeologische beleidskaart van de gemeente Berkelland blijkt dat de
omgeving van Neede en vooral ook de Needse berg rijk zijn aan archeologische vindplaatsen
uit een groot aantal perioden.23 Op basis van de geologische ondergrond kunnen vindplaatsen
verwacht worden uit de periode laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. Op basis van het
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de bodemkaart blijkt dat het plangebied ligt op de
overgang van een hoog gelegen gebied in de zuidwestzijde en een laaggelegen gebied in de
noordoostzijde. In de directe omgeving van het plangebied zijn nog geen archeologische
vindplaatsen bekend. Het plangebied was rond 1800 nog als heidegebied in gebruik.
Voor het laaggelegen gebied met de beekeerdgronden is de kans op het aantreffen van resten
van oude landbouwnederzettingen zeer klein. Voor de hogere zuidwestzijde is deze kans
groter.
De kans op het doen van vondsten van landbouwers uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd
lijkt klein, omdat deze nederzettingen zeer waarschijnlijk tot op heden continu in gebruik
zouden zijn geweest, dat dit niet het geval is maakt de kaart uit de Hottinger atlas duidelijk
toen het gebied nog in gebruik was als heide. Er blijft echter kans op resten van zogenaamde
zwervende erven.
Gezien de overgangssituatie van hoog- naar laag waarin het plangebied zich bevindt kunnen
resten van jagers- en verzamelaars (zogenaamde jachtkampjes) verwacht worden. De
verwachting voor het plangebied op de aanwezigheid van archeologische resten wordt op de
beleidskaart op middelhoog ingeschat gezien het ontbreken van open water in de directe
omgeving.
Bekende bodemverstoringen
De landbouwwerkzaamheden van de afgelopen 200 jaar, maar met name de laatste decennia
zullen de bodem in het plangebied schade hebben toegebracht. Er wordt geen esdek verwacht
waardoor de verwachting is dat de bodem door ploegen geroerd is tot in de C-horizont of
dieper.
Indien archeologische resten aanwezig zijn dan worden deze direct onder de bouwvoor
verwacht. Eventuele vondstlagen en ondiepe grondsporen zullen waarschijnlijk zijn
opgenomen in de bouwvoor. Diepere grondsporen zullen zich aftekenen in de top van de
pleistocene ondergrond, die naar verwacht bestaat uit matig fijn zwak lemig zand.

23

De Roode, Schuurman en Smal 2009
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5

Archeologisch veldonderzoek
Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 22 december 2014 door dhr. J. Wijnen (senior
prospector).

5.1

Methode
Veldinspectie
Bij een veldinspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere zaken die van belang kunnen
zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.
Verkennend booronderzoek
In het plangebied zijn 22 boringen (nrs. 1 t/m 22) gezet met een Edelmanboor met een
diameter van 7 cm. De boringen zijn verspreid over het plangebied geplaatst en zijn doorgezet
tot ruim in de C-horizont gemiddeld circa 1,0 m –mv en maximaal tot 1,4 m-mv.. De
opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.24 De niet verstoorde
bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem voor bodemclassificatie voor
Nederland.25
Archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische
Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.26

5.2

Resultaten
Veldinspectie
De veldinspectie heeft niet geleid tot aanpassing van het vooraf opgestelde boorplan.
Verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeeldingen 2 en 11. De boringen zijn op circa 2,0 meter nauwkeurig ingemeten met een GPS
ontvanger.
Bodemopbouw en interpretatie
De boringen 1 (opgebrachte grond op een beekeerdgrond), 9 (geroerd onder de bouwvoor,
beekeerdgrond) 10 (opgebracht op beekeerdgrond) en 18 (greppel) en boring 20 (opgebracht)
hebben een afwijkende bodemopbouw.
Over het algemeen bestaat de lithologie ter plaatse uit zwak siltig zeer fijn zand, dat
geïnterpreteerd wordt als (plaatselijk verspoeld) dekzand. Op basis van de resultaten van het
booronderzoek zijn de aangetroffen bodems in twee groepen verdeeld. In het zuidwesten en
centraal in plangebied met een zuid-noord oriëntatie komen restanten van podzolbodems
voor. In het overige gebied liggen beekeerdgronden.

24

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
26
Bosch 2007
25
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In de boringen 11, 13, 19, 20 en 21 zijn restanten van een podzolbodem aangetroffen in de
vorm van Bs, Bhs en BC-horizonten, hetgeen een aanwijzing is voor een betere ontwatering en
dus drogere condities. Boring 12 kent geen gleyverschijnselen in de A-horizont of in de Chorizont direct daaronder en ligt op de overgang tussen de podzolgronden en de
beekeerdgronden. Omdat de boring ligt tussen de boringen 11 en 13 is deze gerekend tot de
podzolgronden.
Ter plaatse van de beekeergronden is de bouwvoor (Ap-horizont) 10 tot 20 cm dik en is zwak
humeus. Onder de bouwvoor komt in de boringen (1, 4 t/m 8, 14, 15, 16, 17 en 22 een zwak
humeuze gevlekte, zwakroestige Ag-horizont voor (g=gleyverschijnselen/roest).
Onder de Ag-horizont ligt een roestige Cg-horizont. De gleyverschijnselen duiden op een sterk
wisselende grondwaterstand. In de boringen 2, 3 ligt de bouwvoor (Ap-horizont) direct op de
Cg-horizont.
De plaatselijk sterk roesthoudende C-horizonten vormen een aanwijzing voor kwel, waarbij
ijzerrijk water in aanraking komt met lucht waardoor het ijzer als roest neerslaat.
Zoals op basis van het bureauonderzoek verwacht werd, is ook op basis van het
booronderzoek de zuidwesthoek van nature hooggelegen. Wat niet verwacht werd is de
weinig uitgesproken rug centraal in het plangebied die van nature ook wat hoger gelegen heeft
en die ten westen en oosten en noorden omgeven wordt door van nature laag gelegen zones.
Het resultaat van het booronderzoek is geplot op een hoogtekaart op basis van het AHN in
afbeelding 11.
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Afbeelding 11 . Resultaten van het veldonderzoek geprojecteerd op een hoogtekaart op basis
van het AHN.27

6

Conclusies
Zie ook bijlage 1 (Normvragen regio Achterhoek)


27

Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt in een overgangszone van een hogere gronden in de zuidwesthoek
naar een lager gebied in het noorden en oosten. Het bureauonderzoek en karterend
booronderzoek zijn hier eenduidig over. Echter het booronderzoek heeft ook centraal
in het terrein een lichte verhoging aangetoond. In de zuidwesthoek en centraal in het
gebied komen van oorsprong veldpodzolgronden voor en in de lagere zones
beekeerdgronden.

AHN-2 2007-2012
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Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied en op welke diepte?
In de hooggelegen zuidwesthoek kunnen archeologische resten verwacht worden van
na de vorming van het dekzand. In het overige gebied waar beekeerdgronden en ter
plaatse van de lichte verhoging worden geen archeologische resten meer verwacht.
Zo ja: wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Voor vroege landbouwers geldt dat deze voornamelijk worden aangetroffen in van
nature meer lemige bodemtype, deze worden hier niet verwacht. Op basis van oude
kaarten worden ook resten van jonge landbouwers verwacht. Vooralsnog is de
verwachting met name hoog voor resten van jagers en verzamelaars. Verwacht wordt
dat ondiepe sporen en vondst-strooiingen als gevolg van gebruik van het gebied
verstoord zijn en zijn opgenomen in de bouwvoor. Eventuele diepere sporen worden
verwacht direct onder de geroerde bodemlagen.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden? De voorgenomen werkzaamheden vinden met
name plaats in de van oorsprong laaggelegen zone. Hier worden geen archeologische
resten verwacht. De uitbreiding van de berging in de hooggelegen zuidwesthoek
betreft een dermate kleine verstoring dat de kans dat hier archeologische resten
geroerd worden zeer klein wordt geacht.
Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig,-en-zo ja, welk type onderzoek? Nee, een
archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Aanbeveling
Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek binnen het plangebied uit te
voeren. Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Berkelland.
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, indien inderdaad sporen worden aangetroffen, contact op te nemen met de
gemeente Berkelland.
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Bijlage 1 Normvragen
Archeologie met Beleid Regio-Achterhoek uit: Willemse en Kocken 2012.
1. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante
natuurlijke afzettingen in het omringende gebied (binnen een afstand tot 200 meter
van de onderzoekslocatie) en in de ondiepe ondergrond? d) Hoe dik is de Holocene
deklaag?
Het plangebied ligt op een dekzandafzetting uit het laat Weichselien. Er is geen
Holocene deklaag aanwezig.
2. Wat is a) de aard (ontstaanswijze en classificatie) b) diepteligging, c) genese en d)
gaafheid van natuurlijke bodemhorizonten in het omringende gebied?
In de hooggelegen zuidwesthoek en op een zwakke verhoging centraal in het
plangebied komen restanten van podzolbodems voor vanaf circa 30 cm –mv. In de
laaggelegen zones komen beekeerdgronden voor. De bodems zijn redelijk intact.
Gleyverschijnselen (roest) in een groot deel van de A-horizonten duiden op een hoge
grondwaterstand voor de noord- en oostzijde van het plangebied. De sterke
roesthoudende bodemlagen zijn aanwijzingen voor kwel.
3. Wat is a) de aard (ontstaanswijze). b)diepteligging, c) genese en d) gaafheid van
eventueel aanwezige antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige
‘verstoringslagen’, bemestingslagen e.d.) in het omringende gebied?
In de hooggelegen zuidwesthoek zijn de oorspronkelijke A, E en Bh horizont
grotendeels in de bouwvoor opgenomen. Ter plaatse van de beekeerdgronden is de
bouwvoor dun en is de bodemverstoring beperkt tot de bovenste 20 cm.
4. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) dikte, en c) omvang van eventueel in het
omringende gebied voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom
daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, colluvium, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)?
Eventuele opgebrachte grond is van na 1800 toen het gebied in gebruik werd
genomen.
5. Wat is het historisch landgebruik van de onderzoekslocatie en het omringede gebied
geweest, uitgaande van a) kaarten van de Man, b) de Hottingerkaart, c het Kadastraal
minuutplan, d) topografische Militaire kaart van 1850 en e) het Bonneblad?
Rond 1800 was het plangebied nog in gebruik als heide of veengebied.
6. Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen (‘waarnemingen’
inclusief uitkomsten van historisch kaartonderzoek uit 5) zijn reeds binnen het
onderzoeksgebied en/of binnen de landschappelijke eenheden rondom de
onderzoekslocatie bekend? Vermeld per vondst- en of spoorcomplex minimaal a)
bronvermelding (onderzoeksrapportages, ARCHIS-gegevens), b) de materiaal
categorieën, c) ouderdom, d) ruimtelijke spreiding, e) stratigrafische spreiding
(diepteligging en of dikte vondstlaag), f) fragmentatie, g) waarnemingsmethode, h)
interpretatie, dat wil zeggen zowel systemisch (indien redelijkerwijs uit de gegevens af
te leiden) als volgens het principediagram in figuur 2 op pagina 52 (zo gespecificeerd
mogelijk (top-down typering) op basis van waarnemingen).
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Nabij het plangebied zijn nog maar weinig waarnemingen gedaan. Derhalve is
uitgegaan van een archeologische verwachting op hoofdlijnen.
Gegeven 1 tot en met 4; met welke (primaire) natuurlijke formatieprocessen (fasen
van sedimentatie , erosie, laterale verplaatsing, bodemvorming, degradatie e.d.) heb je
te maken in het onderzoeksgebied?
Na afzettingen van het dekzand aan het einde van het Holoceen is het gebied begroeid
geraakt en heeft er mogelijk nog overbegrazing met als gevolg zandverstuivingen
plaatsgevonden. Aanwijzingen hiervoor zijn evenwel niet aangetroffen. Hoewel het
voorkomen van heide wel een gevolg van (over)begrazing kan zijn. Rond 1800 is het
gebied in gebruik genomen en is door ploegen de bodem mogelijk verstoord.
Gegeven 5 en 6; Met welke (primaire) culturele formatieprocessen (grondbewerking,
bemesting, ophoging, betreding, percelering, {de-} constructie materiaaltypen,
materiaalgebruik en materiaaldepositie e.d.) heb je te maken in het onderzoeksgebied
{inclusief (sub)recente) bodemverstoring als gevolg van (sub)recent
landgebruik/inrichting}?
Zie hierboven, vooralsnog wordt uitgegaan van ploegen, niet uitgesloten kan worden
dat plaggen zijn opgebracht, deze hebben echter niet geleid tot de vorming van een
grootschalig esdek.
Gegeven 7 en 8; Welke kunnen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming
(geografisch en stratigrafisch) van eventuele aanwezige vondverspreidingen, de
vondstdichtheid, vondst- en sporenniveaus (stratigrafsich), en de fysieke kwaliteit van
eventueel aanwezige archeologische resten?
Het ploegen zal archeologische mobilia hebben verspreid zoals aardewerk en bewerkt
vuursteen. Met het opbrengen van plaggen kunnen archeologische mobilia zijn
aangevoerd.
Gegeven 1 t/m 9; wat is de aard (mobilia {materiaalsoorten, fragmentatie,
dichtheden}, immobilia, ruimtelijke en stratigrafische spreiding, etc. van (mogelijke)
aanwezige vondst- en/of spoorcomplexen?
Eventuele archeologische mobilia kunnen aan de oppervlakte verwacht worden. Deze
hoeven dan niet ter plaatse te zijn opgeploegd maar kunnen ook zijn aangevoerd. Het
gaan dan met name om bewerkt vuursteen en of aardewerkfragmenten. Organische
resten worden in de zuidwest hoek niet verwacht met uitzondering resten in diepe
grondsporen als waterputten. Archeologische grondsporen van bewoning/betreding
worden verwacht in de zuidwesthoek.
Hoe manifesteren deze zich tijdens prospectieonderzoek (prospectiekenmerken,
geografisch en stratigrafisch)?
Archeologische vindplaatsen kunnen zich manifesteren als een strooiing van bewerkt
vuursteen of aardewerk, verspreid en verplaatst door ploegen. Deze kunnen door een
oppervlaktekartering worden opgespoord.
Welke vondsten en/of spoorcomplexen (conform het principe diagram) kunnen binnen
het onderzoeksgebied aangetoond worden? Licht beargumenterend toe.
Op basis van het rapport worden met name resten van jagers en verzamelaars
verwacht. Het gaat dan vooral om jachtkampjes. Deze laten zich meestal vinden door
de aanwezigheid van vuurstenen artefacten (afslagen en bewerkingsafval)
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13. Met de inzet van welke zoekmethoden (detectie- en waarnemingsvorm,
monsterbehandeling en zoekstrategieën ) kunnen deze vondst en/of spoorcomplexen
(indicatoren) systematisch opgespoord worden (zoeksleuven, booronderzoek,
veldkartering, geofysisch onderzoek etc.)? Licht beargumenterend toe met verwijzing
naar de verschillende KNA-leidraden.
Een oppervlaktekartering kan de aanwezigheid van dergelijke vindplaatsen aantonen.
Bij vondsten dient een proefsleufonderzoek te worden uitgevoerd om na te gaan of
grondsporen aanwezig zijn om na te gaan of de vondsten daadwerkelijk ter plaatse zijn
opgeploegd.

De verplichte onderzoeksvragen voor het verkennend veldonderzoek zijn:
1. Wat is a) de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), b) diepteligging en c) ouderdom van
de relevante natuurlijke afzettingen in de ondiepe ondergrond ter plaatse van het
onderzoeksgebied? d) hoe dik is de holocene deklaag?
In het plangebied is dekzand aangetroffen, dat is afgezet in het laat-Weichselien.
2. Wat is a) de aard (kleur textuur , samenstelling), b) diepteligging, c) genese en d)
gaafheid van natuurlijke en eventueel antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en
overige ‘verstoringslagen’. Bemestingslagen e.d.), ter plaatse van het
onderzoeksgebied?
Zie rapport en boorstaten.
3. Wat is a) de aard, b) dikte en c) omvang van eventueel ter plaatse van het
onderzoeksgebied voorkomende afdekkende lagen en de 9geschatte) ouderdom
daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, kleidek, afval laag, ophogingslaag)?
Mogelijk is in boring 1 (minihorizontjes) stuifzand aanwezig. Eventuele opgebrachte
grond is van na 1800.
4. Indien er afdekkende lagen voorkomen: wat is a) de aard (ontstaanswijze , kleur,
textuur, samenstelling) b) gaafheid en c) dikte van het onderliggende afgedekte
bodemprofiel ( natuurlijke en antropogene bodemhorizonten zoals oude akkerlagen
en/of afzettingen? In boringen
Zie boorstaten en rapport.
5. Wat is a) de diepte tot waarop artefacten van recente ouderdom (‘modern
afvalmateriaal) in het bodemprofiel voorkomen en/of b) tot welke diepte in het
bodemprofiel is sprake van een ‘recente’ bodemverstoring (bodemgaafheid)?
Zie boorstaten.
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Boring 1
cm -mv
0 - 20

Coördinaten 239894/462655
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, geel gevlekt, Ap-horizont

20 - 30
30 - 50

donkergrijs, zwak humeus, zeer fijn zand, matig roestig, Ag-horizont
Licht grijs, zeer fijn zand, met humeuze bandjes, licht roestig, Cg-horizont, dekzand met
humeuze minihorizontjes, nat

50 - 90

donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, geel gevlekt, begraven A

90 -120

licht grijs, zeer fijn zand, dekzand, Cr-horizont, nat

Boring 2
cm -mv
0 - 20

Coördinaten 239891/462695
Beschrijving
bruingrijs, zwak humeus, zeer fijn zand, licht roestig, Agp-horizont

20 - 60

oranje, zeer fijn zand, sterk roestig, Cg-horizont

60 - 90

grijsgeel, zeer fijn zand, dekzand, Cr-horizont, nat

Boring 3
cm -mv
0 - 30

Coördinaten 239887/462735
Beschrijving
donkerbruingrijs, zwak humeus, zeer fijn zand, licht roestig, Agp-horizont

30 - 60

witgeel, zeer fijn zand, matig roestig, Cg-horizont

60 - 90

grijsgeel, zeer fijn zand, dekzand, Cr-horizont, nat

17,50 +NAP
gras

17,10 +NAP
moestuin

17,00 +NAP
gras

Boring 4
cm -mv
0 - 20

Coördinaten 239880/462778
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, Ap-horizont

20 - 30

donkerbruingrijs, zwak humeus, zeer fijn zand, gevlekt, licht roestig, Ag-horizont

30 - 70

geel, zeer fijn zand, matig roestig, , dekzand, Cg-horizont

Boring 5
cm -mv
0 - 10

Coördinaten 239844/462794
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, Ap-horizont

10 - 30

donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, licht roestig, Ag-horizont

30 - 40
40 - 50

grijsgeel, zeer fijn zand, matig roestig, dekzand, Cg-horizont
grijsgeel, zeer fijn zand, sterk roestig, dekzand, Cg-horizont

50 - 100

grijsgeel, zeer fijn zand, zwak roestig, dekzand, Cg-horizont

100 - 120

lichtgrijs, zeer fijn zand, dekzand, Cr-horizont, nat

Boring 6
cm -mv
0 - 10

Coördinaten 239848/462752
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, Ap-horizont

10 - 30

donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, licht roestig, Ag-horizont

30 - 40
40 - 70

geel, zeer fijn zand, matig roestig, dekzand, Cg-horizont
geel, zeer fijn zand, sterk roestig, dekzand, Cg-horizont

70 - 90

grijsgeel, zeer fijn zand, zwak roestig, dekzand, Cg-horizont

17,10 +NAP
gras

17,50 +NAP
gras

17,20 +NAP
gras

Boring 7
cm -mv
0 - 20

Coördinaten 239850/462715
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, Ap-horizont

20 - 30

bruingrijs, zwak humeus, zeer fijn zand, gevlekt, licht roestig, Ag-horizont

30 - 70

geel, zeer fijn zand, matig roestig, , dekzand, Cg-horizont

70 - 90

grijsgeel, zeer fijn zand, dekzand, Cr-horizont, nat

Boring 8
cm -mv
0 - 20

Coördinaten 239854/462674
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, Ap-horizont

20 - 40

bruingrijs, zwak humeus, zeer fijn zand, licht roestig, Ag-horizont

40 - 80

oranje, zeer fijn zand, sterk roestig, , dekzand, Cg-horizont

80 - 90

licht geel, zeer fijn zand, dekzand, Cr-horizont, nat

Boring 9
cm -mv
0 - 20

Coördinaten 239856/462639
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, geel gevlekt, Ap-horizont

20 - 30
30 - 40
40 - 70

bruin, grijs gevlekt, zwak humeus, zeer fijn zand, verstoord
licht geel, zeer fijn zand, dekzand, C-horizont, nat
licht geel, zeer fijn zand, matig roestig, dekzand, Cg-horizont, nat

17,00 +NAP
gras

17,20 +NAP
gras

17,70 +NAP
gras

Boring 10
cm -mv
0 - 50

Coördinaten 239804/462654
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, geel gevlekt, Ap-horizont

50 – 90

donkerbruingrijs, zwak humeus, zeer fijn zand, grijs gevlekt

90 - 120

licht geel, zeer fijn zand, dekzand, C-horizont, nat

Boring 11
cm -mv
0 - 30

Coördinaten 239771/462645
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, geel gevlekt, Ap-horizont

30 - 45

donkergrijs, zwak humeus, zeer fijn zand, loodkorrels, AE-horizont, licht geel gevlekt

45 - 55

licht oranjebruin, zwak humeus, zeer fijn zand, dekzand, BC-horizont

55 - 65
65 - 90

licht geel, zeer fijn zand, licht roestig, dekzand, Cg-horizont, nat
licht geel, zeer fijn zand, matig roestig, dekzand, Cg-horizont, nat

Boring 12
cm -mv
0 - 20

Coördinaten 239763/462676
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, Ap-horizont

20 - 40

donkergrijs, zwak humeus, zeer fijn zand, A-horizont

40 - 60

geel, zeer fijn zand, donker gevlekt, wortelgangen (?), dekzand, C-horizont

60 - 90

bruingrijs, zeer licht, zeer fijn zand, vele kleine grindjes, verspoeld dekzand, C-horizont,
nat

90 - 120

Geel, zeer fijn zand, dekzand, C-horizont

Boring 13
cm -mv

Coördinaten 239808/462699
Beschrijving

17,70 +NAP
moestuin

18,50 +NAP
gras

18,30 +NAP
gras

18,00 +NAP
moestuin

0 - 20

donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, geel gevlekt, Ap-horizont

20 - 55

grijs, zwak humeus, zeer fijn zand, loodkorrels, E-horizont, zwart gevlekt, licht verstoord

45 - 55
55 - 65
65 - 90

oranjebruin, zwak humeus, zeer fijn zand, Bhs-horizont, redelijk diffuse overgang
(tongen)
licht geel, zeer fijn zand, licht roestig, dekzand, C(g)-horizont, nat
licht geel, zeer fijn zand, matig roestig, dekzand, C(g)-horizont, nat

Boring 14
cm -mv
0 - 10

Coördinaten 239810/462735
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, Ap-horizont

10 - 30

donkerbruingrijs, zwak humeus, zeer fijn zand, licht roestig, Ag-horizont

30 - 50

grijsgeel, zeer fijn zand, zwak roestig, dekzand, Cg-horizont

50 - 90

oranje, zeer fijn zand, sterk roestig, , dekzand, Cg-horizont, nat

Boring 15
cm -mv
0 - 20

Coördinaten 239814/462775
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, Ap-horizont

20 - 40

bruingrijs, zwak humeus, zeer fijn zand, licht roestig, Ag-horizont

40 - 100

grijsgeel, zeer fijn zand, matig roestig, , dekzand, Cg-horizont

100 - 120

lichtoranje, zeer fijn zand, dekzand, matig roestig, Cg-horizont, nat

18,00 +NAP
gras

18,00 +NAP
gras

Boring 16
cm -mv
0 - 20

Coördinaten 239784/462791
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, Ap-horizont

20 - 30

donkerbruingrijs, zwak humeus, zeer fijn zand, licht roestig, Ag-horizont

30 - 80

grijsgeel, zeer fijn zand, sterk roestig, dekzand, Cg-horizont

80 - 110

lichtgrijs, zeer fijn zand, houtresten, verspoeld dekzand, Cr-horizont, nat

Boring 17
cm -mv
0 - 10

Coördinaten 239781/462760
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, Ap-horizont

10 - 45

donkerbruingrijs, zwak humeus, zeer fijn zand, licht roestig, Ag-horizont

45 - 60

geel, zeer fijn zand, matig roestig, dekzand, Cg-horizont

60 - 80

oranje, zeer fijn zand, sterk roestig, , dekzand, Cg-horizont, nat

Boring 18
cm -mv
0 - 40

Coördinaten 239772/462719
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, Ap-horizont

40 - 90

geelgrijs, donkergrijs gevlekt, zeer fijn zand, voor een deel zwak humeus, verstoord

90 - 110

donkergrijs, zeer fijn zand, begraven bodem, A-horizont, nat

110 -140

licht grijs, zeer fijn zand, dekzand, Cr-horizont, nat

18,00 +NAP
gras

18,00 +NAP
gras

18,00 +NAP
moestuin

Boring 19
cm -mv
0 - 20

Coördinaten 239758/462627
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, geel gevlekt, Ap-horizont

20 - 30
30 - 50
50 - 60
60 - 100

donkergrijs, zwak humeus, zeer fijn zand, loodkorrels, AE-horizont
oranjebruin, zeer fijn zand, Bs-horizont, redelijk diffuse overgang (tongen)
licht geel, zeer fijn zand, licht roestig, dekzand, Cg-horizont, nat
licht geel, zeer fijn zand, matig roestig, dekzand, Cg-horizont, nat

Boring 20
cm -mv
0 - 10

Coördinaten 239712/462677
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, Ap-horizont

10 - 40

geel, donker gevlekt, zeer fijn zand, recentere baksteen en dakpanfragmenten,
ophoging en erfverharding

40 - 50

donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, baksteenfragment

50 - 60
60 - 80

oranjebruin, licht humeus, zeer fijn zand, dekzand, Bhs-horizont
geel, oranjebruin gevlekt, zeer fijn zand, dekzand, BC-horizont

80 - 100

geel, zeer fijn zand, enkel grindje, deels verspoeld dekzand, C-horizont

Boring 21
cm -mv
0 - 45

Coördinaten 239737/462721
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, geel gevlekt, Ap-horizont

45 - 70

licht oranjebruin, zeer fijn zand, BC-horizont, dekzand

70 - 100

geel, zeer fijn zand, dekzand, C-horizont

18,70 +NAP
gras

18,90 +NAP
gras op erf

18,30 +NAP
gras

Boring 22
cm -mv
0 - 10

Coördinaten 239752/462751
Beschrijving
donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, Ap-horizont

10 - 30

donkergrijsbruin, zwak humeus, zeer fijn zand, licht roestig, Ag-horizont

30 - 50
50 - 70

geel, donker grijsbruin gevlekt, zeer fijn zand, dekzand, C-horizont, wortelgangen
geel, zeer fijn zand, zwak roestig, dekzand, Cg-horizont

18,10 +NAP
gras

