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SAMENVATTING 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Provincie Gelderland een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor 

een plangebied gelegen aan de 't Haagje en Volmolenweg te Eerbeek in de gemeente Brummen. 

 

Het archeologisch vooronderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een provinciaal inpassingsplan 

voor de papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek (FBE). Onderdeel van dit inpassingsplan is een her-

ontwikkeling van het gebied waarbij een nieuwe aan- en afrijroute naar de fabriek wordt ontwikkeld. 

Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe route/weg zal de Eerbeeksebeek verlegd worden en een 

groenstrook opnieuw worden ingericht. Daarnaast wordt de beek mogelijk verlegd van het terrein van 

FBE naar een gedeelte van de Volmolenweg. 

. 

Doel van het bureauonderzoek is een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde archeo-

logische verwachting voor het plangebied is. Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verken-

nende fase) heeft tot doel de in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische ver-

wachting aan te vullen en te toetsen door middel van boringen.  

 

Gespecificeerde archeologische verwachting bureauonderzoek 

Voor het grootste deel van het plangebied geldt een hoge verwachting voor de periode Laat-Paleolithi-

cum – Late-Middeleeuwen. Het plangebied bevindt zich op een relatief hooggelegen deel van de dal-

uitspoelingswaaier. Vermoedelijk vormde dit gebied een geschikte leefomgeving vanaf het Paleolithi-

cum voor zowel jager-verzamelaars als latere landbouwsamenlevingen. De daluitspoelingswaaier 

vormde de overgang van de hoger gelegen stuwwal naar het lager gelegen dekzandgebied, wat de 

omgeving van het plangebied een interessante overgangszone maakte voor jager-verzamelaars uit het 

Paleo- en Mesolithicum. Ook vanaf het Neolithicum tot in de Middeleeuwen vormde het plangebied een 

gunstige vestigingslocatie vanwege de relatief hoge ligging. In de directe omgeving van het plangebied 

zijn archeologische resten gevonden vanaf het Neolithicum tot in de Late-Middeleeuwen. Direct ten 

noorden van het plangebied zijn sporen van een erf uit het Midden-Neolithicum (en mogelijk de IJzertijd) 

gevonden, evenals paalsporen uit de Late-Middeleeuwen. Circa 150 m ten noordwesten van het plan-

gebied zijn bovendien sporen uit de Late-Bronstijd – Late-IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd gevonden.  

 

De archeologische resten worden verwacht onder het esdek en in de top van de oorspronkelijke C-

horizont. De vondstenlaag is opgenomen onderin het esdek; hier wordt ook wel van ‘cultuurlaag’ gesp-

roken. Archeologische sporen worden verwacht tot ongeveer 25 cm in de top van de C-horizont. Op 

basis van proefsleuvenonderzoek in de directe omgeving bevindt dit niveau zich op 18,8 à 19,4 m NAP. 

Het vondstmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit aardewerk- en/of vuursteenstrooiïngen. Organische res-

ten en bot zullen door de relatief droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. Het 

complextype en de omvang kunnen niet nader worden gespecificeerd door de beperkte gegevens. 

 

Het westen van het plangebied ligt in het dal van de Eerbeeksche Beek. Dit betreft een relatief nat en 

laaggelegen gebied dat vermoedelijk ongeschikt was voor bewoning. Wel kunnen losse, beekdalge-

relateerde vondsten voorkomen. Dit betreffen resten van beekaccessen en –overgangen, tijdelijke 

jachtkampen, afvaldumps, jacht- en visattributen, rituele deposities, verdedigingswerken, oeverbe-

schoeiingen en aanlegplaatsen.  

 

De archeologische resten worden hier verwacht vanaf het maaiveld en in de top van de oorspronkelijke 

C-horizont. Archeologische sporen worden verwacht tot ongeveer 25 cm in de top van de C-horizont. 

Het vondstmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit aardewerk- en/of vuursteenstrooiïngen. Organische res-

ten en bot zullen door de relatief droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. Het 

complextype en de omvang kunnen niet nader worden gespecificeerd door de beperkte gegevens. 
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Vanaf de Late-Middeleeuwen lag het westen van het plangebied op een enk waarop door jarenlange 

ophoging met potstalmest en heideplaggen een plaggendek ontstaan is. Op basis van het historische 

kaartmateriaal was het plangebied buiten de bewoningskern gelegen en was geen sprake van bebou-

wing binnen de grenzen van het plangebied. De archeologische verwachting voor resten uit de Nieuwe 

tijd is daarom laag.  

 

Binnen het plangebied bevindt zich een weg die in ieder geval al in de 17e eeuw aanwezig was, namelijk 

de Coldenhovenseweg. Ter plaatse van deze weg kunnen voorgangers van de wegen verwacht wor-

den, bestaande uit (resten van) klinkers, keien, grind en/of naastgelegen greppels. Ter plaatse van de 

Coldenhovenseweg kunnen ook resten van historische voorgangers hiervan verwacht worden, hoewel 

de kans ook groot is dat deze reeds grotendeels verstoord zijn bij de aanleg van de huidige weg. 

 

Resultaten inventariserend veldonderzoek 

Tijdens het booronderzoek is in de meeste boringen (boring 1-3, 5 en 6) in het oosten van het plange-

bied een plaggendek aangetroffen, met hieronder daluitspoelingswaaierafzettingen. In de boringen 2 

en 6 is in de top hiervan nog een (restant van een) podzolbodem aangetroffen, in de vorm van een 

grijsbruine B-horizont en in boring 6 een restant van een verploegde AE-horizont. Tussen het plaggen-

dek en de daluitspoelingswaaierafzetingen is vaak een oude akkerlaag/ploeglaag aanwezig. De top 

van de daluitspoelingswaaierafzettingen varieert in deze boringen tussen 0,9 en 1,1 m -mv (19,3 à 19,9 

m NAP). Aangezien de bodem hier grotendeels nog intact is, geldt in deze zone een hoge verwachting 

voor archeologische bewoningsresten.  

 

Binnen de groenzone ‘t Haagje, waar boringen door RAAP Archeologisch Adviesbureau geplaatst zijn, 

bevinden de daluitspoelingswaaierafzettingen zich dieper, meestal op 1,1 à 1,5 m -mv (18,4 à 18,9 m 

NAP) en in de meest oostelijke boring op 0,9 m -mv (19,1 m NAP). Hier worden ze afgedekt door een 

20 à 100 cm dik pakket beekafzettingen. Deze zone bevindt zich in het beekdal waar ongunstige be-

woningsomstandigheden geheerst zullen hebben. Hier geldt een lage verwachting voor bewoningsres-

ten, maar kunnen wel watergerelateerde resten verwacht worden.  

 

In de meest zuidwestelijke boring is door RAAP een verstoorde bodem tot 1,4 m -mv (19,2 m NAP) 

aangetroffen, met hieronder direct de C-horizont. Dit komt overeen met de huidige boring 4, in het 

westen van het plangebied, waar eveneens een 1,4 m dik, verstoord pakket is aangetroffen, met hier-

onder de C-horizont (op 18,4 m NAP). Op basis hiervan wordt verwacht dat de bodem in het uiterste 

zuidwesten en westen van het plangebied verstoord is tot onder het archeologisch relevante niveau, 

waardoor een lage verwachting voor alle archeologische resten geldt.  

 

Ter plaatse van de Coldenhovenseweg werden op basis van het bureauonderzoek nog resten van 

historische voorgangers hiervan verwacht. Dergelijke resten kunnen niet door middel van booronder-

zoek opgespoord worden en deze verwachting blijft dan ook nog steeds gelden.  

 

Samenvattend kunnen ten oosten van ’t Haagje bewoningsresten uit de periode Laat-Paleolithicum – 

Late-Middeleeuwen verwacht worden. Deze worden verwacht vanaf 19,5 m NAP (circa 1 m -mv) in het 

noordoosten en 19,9 m NAP (circa 0,9 m -mv) in het zuidoosten. De zone ten westen hiervan lag in het 

beekdal van de Eerbeeksche Beek. Hier geldt een lage verwachting voor bewoningsresten maar een 

middelhoge verwachting voor beekdalgerelateerde resten. Deze worden verwacht vanaf 0,3 m -mv 

(19,6 m NAP) in het zuidelijke deel en 0,7 m -mv (19,3 m NAP) in het noordelijke deel. In het uiterste 

westen geldt, vanwege de aangetroffen bodemverstoringen een lage verwachting voor alle archeolo-

gische resten. In aanvulling hierop kunnen ter plaatse van de Coldenhovenseweg resten van histori-

sche wegen verwacht worden.  

 

Advies 
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In de zones met een middelhoge tot hoge verwachting wordt vervolgonderzoek geadviseerd. In het 

beekdal van de Eerbeeeksche Beek worden watergerelateerde resten verwacht. Dit betreffen over het 

algemeen losse vondsten die niet met prospectief onderzoek kunnen worden opgespoord. Geadviseerd 

wordt daarom om bij graafwerkzaamheden dieper dan 19,9 m NAP (0 à 0,2 m -mv) in het zuidelijke 

deel en 19,6 m NAP (0,7 à 0,9 m -mv) in het noordelijke deel in een opgraving, variant archeologische 

begeleiding te voorzien. Hierbij begeleidt de archeoloog de civieltechnische graafwerkzaamheden 

waarbij archeologische waarden bij het aantreffen direct geborgen worden en daarmee ex-situ worden 

behouden. 

 

In de zones met hoge verwachting voor nederzettingsresten wordt vervolgonderzoek geadviseerd bij 

bodemingrepen dieper dan 19,8 m NAP (0,7 à 0,8 m -mv) in het noordoostelijke deel en dieper dan 

20,2 m NAP (0,6 à 0,7 m -mv) in het zuidoostelijke deel. Geadviseerd wordt om in deze zones te voor-

zien in een proefsleuvenonderzoek. Bij een proefsleuvenonderzoek dienen verspreid over het plange-

bied sleuven gegraven te worden met als doel om eventuele archeologische waarden te karteren en 

waarderen. Voor het proefsleuvenonderzoek en de opgraving – variant archeologische begeleiding 

dient een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen te zijn opgesteld waarin is 

vastgelegd waaraan het onderzoek moet voldoen. 

 

Waar nu de Coldenhovenseweg loopt, en waar historische voorgangers hiervan verwacht worden, zijn 

in het kader van het huidige voorkeursalternatief geen bodemingrepen voorzien. Indien hier in de toe-

komst bodemingrepen uitgevoerd worden, wordt geadviseerd deze archeologisch te begeleiding door 

middel van een periodieke inspectie (proefsleuvenonderzoek – variant archeologische extensieve be-

geleiding). Hierbij komt periodiek een archeoloog langs om een profiel te documenteren en eventuele 

vondsten en sporen te documenteren. .  

 

In de zones waar nu nog geen verkennend booronderzoek is uitgevoerd, zijn in het kader van het 

voorkeursalternatief geen ontwikkelingen voorzien. Indien dit in de toekomst wijzigt, wordt geadviseerd 

hier een verkennend booronderzoek uit te voeren. Verspreid in het plangebied dienen boringen te wor-

den gezet met een om inzicht te krijgen in de toestand van het bodemprofiel.  

 

In de zone waar de bodem verstoord is tot onder het archeologisch relevante niveau wordt geen nader 

onderzoek geadviseerd.  

 

Bovenstaand advies is van Econsultancy. De resultaten van onderhavig onderzoek dienen te worden 

beoordeeld door de bevoegde overheid (provincie Gelderland). De bevoegde overheid neemt vervol-

gens een besluit. 

 

Mochten tijdens de graafwerkzaamheden in het vrijgegeven deel van het plangebied toch archeolo-

gische waarden worden aangetroffen, dan dient hiervan melding te worden gemaakt conform artikel 

5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed). 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Provincie Gelderland een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor 

een plangebied gelegen aan de 't Haagje en Volmolenweg te Eerbeek in de gemeente Brummen (zie 

figuur 1).  

 

Het archeologisch vooronderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een provinciaal inpassingsplan 

voor de papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek (FBE). Onderdeel van dit inpassingsplan is een her-

ontwikkeling van het gebied waarbij een nieuwe aan- en afrijroute naar de fabriek wordt ontwikkeld. 

Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe route/weg zal de Eerbeeksebeek verlegd worden en een 

groenstrook opnieuw worden ingericht. Daarnaast wordt de beek mogelijk verlegd van het terrein van 

FBE naar een gedeelte van de Volmolenweg. 

 

Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 2) en een inventariserend 

veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) door middel van boringen (hoofdstuk 3). Op basis van 

de resultaten van het onderzoek wordt een advies gegeven of vervolgstappen noodzakelijk zijn (hoofd-

stuk 4).  

 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in februari 2022 door drs. J. Holl (Senior KNA Prospector). 

Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (Senior KNA Archeoloog). 

 

 

2 BUREAUONDERZOEK 

 

2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen  

 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwach-

ting voor het plangebied. Hiervoor wordt een inventarisatie gemaakt van bekende aardwetenschappe-

lijke, archeologische en (cultuur)historische gegevens. Aan de hand van deze inventarisatie wordt het 

gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. 

 

2.2 Methoden 

 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 4000 (KNA, 

versie 4.1, 24‑05‑2018) en conform de eisen en normen zoals aangegeven in de Kwaliteitsnorm Ne-

derlandse Archeologie (KNA, versie 4.1, 24‑05‑2018, protocol 4002), die is vastgesteld door het Cen-

traal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te Gouda.  

 

Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en LS05. 

De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.2  

 

Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 

 afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toekom-

stige gebruik (LS01); 

 beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); 

 beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 

 beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke 

gegevens (LS04); 

                                                      
2 SIKB. 
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 opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05). 

 

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

 het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 

 de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 

 geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; 

 de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLo-

ket); 

 literatuur en historisch kaartmateriaal; 

 bouwhistorische gegevens; 

 de recente topografische kaart (schaal 1:25.000); 

 recente luchtfoto’s; 

 het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 

 de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Gelderland;  

 de archeologische verwachtingskaarten van de gemeente      ; 

 plaatselijke (amateur-)archeoloog c.q. heemkundevereniging. 

 

 

2.3 Afbakening en huidige situatie van het plangebied 

 

Afbakening 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het 

plangebied is het gebied waarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het on-

derzoeksgebied is het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van de 

archeologische waarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het huidige 

onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa  500 meter rondom het 

plangebied.3 

 

Het plangebied, circa 1,7 ha, ligt aan ’t Haagje, de Volmolenweg, de Coldenhovenseweg en de Wet-

houder Sandersstraat, in het oosten van Eerbeek in de gemeente Brummen (zie figuur 1 en figuur 2). 

Volgens de topografische kaart van Nederland, 33 G (1:25.000), zijn de coördinaten van het midden 

van het plangebied X: 201.350/Y: 457.200. 

 

Huidige situatie  

Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en be-

bouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting. Hiervoor is gebruik gemaakt van 

de meest recente gegevens. 

 

Het plangebied betreft deels de bestaande wegen en deels een parkje aan weerszijden van de Eer-

beeksche Beek (zie  figuur 3). Het meest zuidoostelijke perceel is bebouwd met een woning en bijge-

bouw en in gebruik als parkeerterrein van een autodealer.  

 

Vigerend beleid  

Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. Het doel van deze wet is te voorkomen dat archeolo-

gische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de gemeenten verantwoordelijk voor 

het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor een goed beheer van dit bodemarchief 

gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De archeologische beleidskaart geeft een 

                                                      
3 Binnen deze straal wordt geacht dat er voldoende informatie beschikbaar is om een gefundeerde uitspraak te doen over de 

archeologische verwachting van het plangebied. 
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gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten archeologische waarden. De kaart maakt in-

zichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeologisch onderzoek verplicht is en wordt als 

toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.  

 

Het plangebied valt binnen het ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie’ van de gemeente Brummen, 

vastgesteld op 15 oktober 2020. Volgens dit bestemmingsplan geldt in het uiterste westen van het 

plangebied een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie laag’, in het midden een dubbelbestemming 

‘Waarde – Archeologie middelmatig’ en in het oosten een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 

hoog’. Volgens de bijbehorende planregels is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen 

groter dan respectievelijk 2.500, 1.000 en 250  m2 en dieper dan 40 cm beneden maaiveld.4 

 

De dubbelbestemming is afgeleid van de archeologische beleidskaart van de gemeente Brummen. 

Volgens deze kaart (figuur 4) geldt voor bovengenoemde zones een lage, middelmatige en hoge ar-

cheologische verwachting.5 

 

Huidig milieuonderzoek 

Gelijktijdig met het archeologisch bureauonderzoek is er voor het plangebied een milieuhygiënisch bo-

demonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het milieuhygiënisch bodemonderzoek waren ten tijde 

van het uitvoeren van dit archeologisch bureauonderzoek nog niet bekend.  

 

Bodemloket 

De overheid initieert middels het Bodemloket inzicht te geven in maatregelen die de afgelopen jaren 

getroffen zijn om de bodemkwaliteit in Nederland in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen 

(bodemsanering). Ook laat het Bodemloket zien waar vroeger (bedrijfs-) activiteiten hebben plaatsge-

vonden die extra aandacht verdienen. In aanvulling hierop heeft de Provincie Gelderland eveneens in 

kaart gebracht welke locaties bodemonderzoeken zijn uitgevoerd en waar verontreinigingen zijn vast-

gesteld.  

 

Hieruit blijkt dat binnen het plangebied een geohydrologisch en milieukundig haalbaarheids- en nulsi-

tuatie-onderzoek, waarbij geconcludeerd is dat nader onderzoek nodig is. Ook is een bodemonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van de Eerbeeksche Beek, dat zich ook uitstrekte ten noorden en zuiden van het 

plangebied. Op basis hiervan is direct ten noorden van het plangebied een sanering uitgevoerd.6  

 

2.4 Toekomstige situatie  

 

Het toekomstige gebruik/inrichting van het plangebied kan gevolgen hebben op het in-/ex-situ behoud 

van de archeologische waarde. 

 

Binnen het plangebied is herontwikkeling van de groenstrook ’t Haagje en omliggende wegen gepland 

(zie bijlage 7). Voor het MER wordt een voorkeursalternatief doorgerekend, waarbij wordt voorzien in 

een nieuwe weg door de groenstrook ’t Haagje, waarbij de loop van de Eerbeeksche Beek zal worden 

aangepast. Langs de nieuwe weg is aan beide zijden een geluidswand voorzien. Het voorkeursalterna-

tief voorziet in de aanleg van de weg op maaiveld, maar als optimalisatie wordt tevens gekeken of de 

weg verdiept kan worden aangelegd op 1 m -mv, waarbij tot 1,5 m -mv verstoord zal worden. Tevens 

voorziet het voorkeursalternatief in verlegging van de Eerbeeksche Beek van het terrein van de ten 

noorden gelegen papierfabriek (FBE) naar de zuidzijde van de Volmolenweg met een oversteek naar 

de Coldenhovenseweg.   

                                                      
4 Portaal voor Ruimtelijke Plannen. 
5 Gemeente Brummen, 2014. 
6 Bodemloket / Provincie Gelderland; Bodemverontreinigingen. 
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Enkele delen van het plangebied vallen niet direct binnen het voorkeursalternatief maar hier zijn moge-

lijk in de toekomst ingrepen gepland. Deze delen worden tijdens het onderhavige bureauonderzoek 

onderzocht, maar zullen niet worden meegenomen in het booronderzoek. Het betreft de percelen ten 

noorden en zuiden van de Wethouder Sandersstraat bij de aansluiting met de Loubergweg en de Col-

denhovenseweg tussen de kruising met de Loubergweg tot aan het spoor. In het perceel ten noorden 

van de Wethouder Sandersstraat wordt overwogen om woningbouw mogelijk te maken en in het zui-

delijke perceel wordt mogelijk groen gecompenseerd. De Coldenhovenseweg ten noorden van de krui-

sing met de Loubergweg zal mogelijk worden heringericht.  

 

De geplande werkzaamheden kunnen tot gevolg hebben dat eventueel aanwezige archeologische 

waarden worden verstoord. 

 

2.5 Aardwetenschappelijke gegevens 

 

Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon. Bij onderzoek naar 

archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe het landschap er in 

het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap door de geologische 

opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen. 

 

De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied: 

 
Tabel I. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Geologie7 Fm. v. Boxtel met een dek van het Lp. v. Wierden; fluvioperiglaciale afzettingen (leem en zand) met een zanddek (Bx6) 

Geomorfologie8 Ongekarteerd (bebouwd), op basis van extrapolatie nabijgelegen eenheden: daluitspoelingswaaier (4G21) 

Bodemkunde9 Ongekarteerd (bebouwd), op basis van extrapolatie nabijgelegen eenheden: hoge zwarte enkeerdgronden, haarpodzol-

gronden en/of laarpodzolgronden in grof zand, met grind beginnend dieper dan 40 cm (zEZ30g, Hd30g, cHn30g)  

Grondwatertrap10 Ongekarteerd (bebouwd), op basis van extrapolatie nabijgelegen eenheden: VI, VII of VIII 

 

Landschappelijke ontwikkeling11 

Het landschap in de omgeving van het plangebied is voor een groot deel ontstaan gedurende de voor-

laatste ijstijd, het Saalien (ca. 370.000 tot 130.000 jaar geleden). In deze ijstijd raakte de noordelijke 

helft van Nederland met landijs bedekt. Langs het landijsfront werden diepe glaciale bekkens uitgesle-

ten en delen van de ondergrond werden door het landijs opgestuwd tot hoge stuwwallen. In iets war-

mere fasen in het Saalien smolt het landijs. Het smeltwater stroomde van de stuwwal naar beneden en 

voerde hierbij dikke pakketten zand en grind mee, die aan de voet van de stuwwal werden afgezet.  

 

In het Eemien (130.000 t/m 115.000 jaar geleden) lag de zee niet ver van wat nu Apeldoorn is. Doordat 

er veel bebossing was vond weinig erosie en sedimentatie plaats en vonden vrijwel geen veranderingen 

in het landschap plaats. 

 

Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000 tot 11.700 jaar geleden) bereikte het landijs Neder-

land niet. Wel heersten, zeker in de tweede helft van deze ijstijd, zeer koude en droge omstandigheden. 

                                                      
7 TNO, 2010. 
8 Wageningen Environmental Research, 2017. 
9 Publieke Dienstverlening Op de Kaart. 
10 Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) Nederland. 
11 De Mulder et al., 2003 / Goossens, 2009. 
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Doordat in de zomer het sneeuw smolt en de toplaag van de bodem ontdooide, en doordat vegetatie 

vrijwel ontbrak, vond veel erosie plaats door het smeltwater. Aan de voet van de hierbij ontstane ero-

siedalen werden waaiervormige terrassen of daluitspoelingswaaiers afgezet. Het huidige Eerbeek be-

vindt zich op een dergelijke waaier. 

 

Tijdens vooral het Laat-Weichselien traden ijzige sneeuwstormen op, waarbij veel zand verstoof. Dit 

zand werd afgezet als dekzand. Binnen het plangebied is naar verwachting geen, of slechts weinig, 

dekzand afgezet.  

 

Vanaf ca. 11.700 jaar geleden verbeterde het klimaat en brak het Holoceen aan. De vegetatie nam toe 

en er kwam een eind aan de grootschalige erosie en sedimentatie. Hierdoor vonden in de omgeving 

van het plangebied geen belangrijke wijzigingen in het natuurlijke landschap meer plaats.   

 

Door het plangebied loopt de Eerbeeksche Beek, die gevormd is vanuit verschillende smeltwaterrivier-

tjes uit het Weichselien. Deze beek volgt vanaf de stuwwal verschillende sprengen richting Eerbeek. In 

de Late-Middeleeuwen is de beek deels gekanaliseerd ten behoeve van watermolens die in Eerbeek 

opgericht werden. De Eerbeeksche Beek mond uit in een oude IJsselarm, de Hoendernesterbeek. 

 

DINO12 

Het Dinoloket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond 

(DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de 

diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwa-

tergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen, resultaten van geologische, geochemische en 

geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De site wordt beheerd 

door TNO.  

 

In het Dinoloket zijn enkele boringen bestudeerd. In het zuidwesten en de uiterste noordpunt van het 

plangebied is tot 50 à 60 cm –mv zand aangetroffen, met hieronder grindhoudend zand en zandig 

grind.13 Hieruit blijkt dat in ieder geval binnen 60 cm –mv daluitspoelingswaaierafzettingen aanwezig 

zijn, het pakket hierboven betreft mogelijk dekzand (hoewel dit op basis van de boorbeschrijving niet 

duidelijk is). In diverse boringen, circa 50 tot 60 cm ten oosten van het plangebied,14 is grindhoudend 

zand vanaf het maaiveld aangetroffen, mogelijk is hier geen dekzand aanwezig.  

 

Geomorfologie 

De geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) geeft de mate van reliëf en de vormen die in het 

landschap te onderscheiden zijn weer. Doordat het plangebied zich binnen de bebouwde kom van Eer-

beek bevindt, is de geomorfologie niet gekarteerd (zie figuur 5). Uit extrapolatie van geomorfologische 

gegevens buiten het plangebied is het aannemelijk dat het plangebied ligt op een daluitspoelingswaaier.  

 

Dergelijke waaiers zijn gevormd in het Saalien en Weichselien. In deze perioden zorgden sneeuwsmelt-

water ervoor dat de bodem oppervlakkig ontdooide, maar dat in de diep bevroren ondergrond diepe 

erosiedalen werden gevormd. Aan de voet van deze dalen werd het bodemmateriaal in de vorm van 

een puinwaaier afgezet.15   

 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)16 

                                                      
12 Dinoloket. 
13 DINO boornummers B33G0783 & B33G0101. 
14 14 DINO boornummers B33G0119, B33G0207, B33G0221 & B33G0206. 
15 Maas et al., 2017. 
16 AHN. 
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Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de land-

schapsanalyse. Dit met behulp van laseraltimetrie verkregen digitale bestand vormt een gedetailleerd 

beeld van het huidige reliëf in het plangebied.  

 

Uitgaande van het AHN ligt het maaiveld in de groenstrook ’t Haagje op 19,9 à 20,4 m NAP, met het 

laagstgelegen deel direct langs de beek (zie figuur 6). De binnen het plangebied gelegen wegen bevin-

den zich grotendeels op 20,5 à 20,6 m NAP. De Coldenhovenseweg loopt richting het zuiden omhoog 

tot 21,1 m NAP in het uiterste zuiden van het plangebied en richting het noorden loopt deze omlaag tot 

19,5 m NAP, waarna hij weer iets omhoog loopt tot 19,7 m NAP in het uiterste noorden van het plan-

gebied. De reliëfverschillen binnen het plangebied lijken grotendeels het gevolg te zijn van het natuurlijk 

reliëf van de daluitspoelingswaaier, die richting het zuiden omhoog loopt.  

 

Bodemkunde 

Doordat het plangebied zich binnen de bebouwde kom van Eerbeek bevindt, is de bodemopbouw niet 

gekarteerd (zie figuur 7). Op basis van extrapolatie met nabijgelegen eenheden kunnen hoge zwarte 

enkeerdgronden, haarpodzolgronden en/of laarpodzolgronden in grof zand, met grind beginnend dieper 

dan 40 cm voorkomen (zEZ30g, Hd30g, cHn30g).  

 

Binnen de groenstrook ’t Haagje is in 2017 een verkennend booronderzoek uitgevoerd. In alle boringen 

bleek de ondergrond te bestaan uit grofzandige afzettingen. Hierbij is direct langs de Eerbeeksche Beek 

een beekeerdgrond aangetroffen. De basis bestaat uit lichtgrijs tot lichtgeel, uiterst grof, grindhoudend 

zand (C-horizont). Hierboven is een 1 m dik pakket aangetroffen, bestaande uit een afwisseling van 

verspoeld dekzand en meer lemige en humeuze lagen. Onder de bijna zwarte bouwvoor van 30 à 45 

cm dik bevindt zich een donkergrijze, matig humeuze laag sterk zandige leem of uiterst siltig zand. 

Vanaf 50 à 65 cm -mv komt bruingrijs, iets humeus zand voor, dat scherp overgaat in de C-horizont. 

Dit bodemtype komt overeen met beekeerdgronden in lemig fijn zand met grindrijk, grof zand vanaf 40 

à 120 cm -mv (pZg23g).   

 

Verder van de beek af, ten zuiden van de Volmolenweg zijn geen lemige beekafzettingen aangetroffen, 

maar zijn wel de soms iets humeuze, verspoelde dekzanden aangetroffen. In de enkele boringen is een 

zwart plaggendek van 80 à 90 cm dik aangetroffen. Hier is dus sprake van hoge zwarte enkeerdgronden 

bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand met grof zand en grind beginnend binnen 120 cm -mv 

(zEZ21g). 

 

In het uiterste noordwesten, zuidwesten en oosten van de groenstrook is een verstoring tot 70 à 140 

cm -mv aangetroffen, tot in de C-horizont.  

 

Op basis van de boorgegevens, gecombineerd met de aanwezige nabijgelegen bodemeenheden en 

het gebruik als bouwland op historische kaarten, wordt verwacht dat in een groot deel van het plange-

bied sprake is van hoge zwarte enkeerdgronden van grof zand (zEZ30) of, indien een laag dekzand 

aanwezig is, hoge zwarte enkeerdgronden van leemarm, zwak lemig fijn zand met grof zand of grind 

beginnend tussen 40 en 120 cm -mv (zEZ21g). Direct langs de Eerbeeksche Beek komen beekeerd-

gronden van lemig fijn zand met grindrijk, grof zand vanaf 40 à 120 cm -mv (pZg23g) voor. 

 

Enkeerdgronden zijn gronden met een humushoudende bodemgrond dikker dan 50 cm. Deze is over 

het algemeen ontstaan door eeuwenlange bemesting met potstalmest vermengd met heideplaggen, 

grasplaggen of bosstrooisel. De hoge zwarte enkeerdgronden op grof zand liggen voornamelijk op het 

hogere deel van de Veluwe en op de helling van de oostelijke stuwwal naar het lage dekzandgebied. 

De gronden hebben een zwarte tot donkergrijze, 50 à 80 cm dikke, matig tot zeer humeuze bovengrond 

bestaande uit zwak lemig, matig grof zand met verspreide grindjes. De bovengrond is onderin meestal 

wat bruiner en minder humeus. Deze laag vormt de overgang naar een moderpodzol B-horizont.  
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Beekeerdgronden van type pZg23 komen veel voor in laaggelegen zones langs beken. Ze hebben een 

lemige, sterk humeuze of venige bovengrond van 15 à 25 cm en tussen 40 en 120 cm -mv komt grind-

rijk, grof daluitspoelingsmateriaal voor (toevoeging …g). 17 

 

Boringen en/of sonderingen 

In het plangebied zijn in het kader van een archeologisch booronderzoek boringen gezet. Deze borin-

gen zijn behandeld in bovenstaande paragraaf.  

 

Grondwatertrap 

Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondwaterstand en de seizoensfluctuatie 

daarvan. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemid-

deld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden geka-

rakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. In stedelijk gebied zijn geen 

grondwatertrappen bepaald. Deze worden als ‘witte vlekken’ op de Bodemkaart van Nederland 

(1:50.000) weergegeven.  

 

Tabel II geeft een overzicht van de klassengrenzen die worden aangehouden bij de indeling van de 

grondwatertrappen. De trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII van respectievelijk ex-

treem nat tot extreem droog. Bij sommige grondwatertrappen is een * weergegeven: het gaat hier om 

tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen. Doordat het plangebied 

zich binnen de bebouwde kom van Eerbeek bevindt, is de grondwatertrap niet gekarteerd.  Op basis 

van extrapolatie met nabijgelegen eenheden lijkt echter sprake van een grondwatertrap VI, VII of VIII. 

 

Tabel II.  Grondwatertrappenindeling18 

Grondwater-

trap 

I II' III' IV V' VI VII" VIII 

GHG (cm -mv) - <40 <40 >40 <40 40-80 >80 > 140 

GLG (cm -mv) <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 >120 - 

')  Bij deze grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden 

") Een met een * achter de code als onderverdeling aangegeven "zeer droog deel" heeft een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld 

 

Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI, VII en VIII) zijn zeer geschikt voor land-

bouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Ook is het 

grondwaterpeil een indicatie voor de conservering van metalen en organische resten, hoe beter de 

ontwatering hoe slechter de conservering. Doordat het grondwater in het plangebied vermoedelijk re-

latief diep gelegen is, zullen dergelijke resten waarschijnlijk slecht geconserveerd zijn. 

 

2.6 Archeologische waarden 

 

Voor de uitkomst van het bureauonderzoek is het van belang de bekende archeologische waarden (al 

dan niet volledig onderzocht) te beschrijven. Een belangrijke informatiebron is het landelijke ARCHeo-

logisch Informatie Systeem (ARCHIS), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-

goed (RCE).19 In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet zijn deze 

door bevoegden te raadplegen. 

 

                                                      
17 Stichting voor Bodemkartering, 1979. 
18 Locher & De Bakker, 1990. 
19 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort. 
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De bekende archeologische waarden zijn middels kaartmateriaal weergegeven in figuur 8. Hierop staan 

de in ARCHIS geregistreerde AMK-terreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldin-

gen binnen een straal van 500 m weergegeven.  

 

Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Gelderland 20 

De Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Gelderland geeft inzicht in de archeolo-

gische, historisch-stedenbouwkundige en de historisch-geografische waarden van de regio.  

 

Op de DNA-kaart lijnelementen staan de oude loop van de Eerbeeksche Beek (in het westen van het 

plangebied) weergegeven als lijnelement. De huidige Coldenhovenseweg / Loubergweg staat even-

eens als lijnelement weergegeven. Dit betreft een oude Hanzeweg. 

 

Volgens de kaartlaag ‘Historische geografie eenheden’ ligt het plangebied binnen de zone ‘bebouwde 

kom of sterk veranderd gebied’. 

 

AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied21 

De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische monumenten/ter-

reinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria (kwaliteit, zeldzaamheid, 

representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). Op grond daarvan zijn deze ingedeeld in vier 

categorieën; terreinen met archeologische waarde, een hoge archeologische waarde, een zeer hoge 

archeologische waarde of een zeer hoge archeologische waarde met een beschermde status.  

 

Het plangebied ligt niet binnen een AMK-terrein. Binnen het onderzoeksgebied ligt één AMK-terrein 

(figuur 8 en bijlage 2). Dit betreft een terrein van archeologische waarde, waar bij graafwerkzaamheden 

urnen uit de 7e of 8e eeuw zijn gevonden. Dit terrein is geïnterpreteerd als vroegmiddeleeuws grafveld.22 

 

In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied23 

Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende archeologische bedrijven 

en instellingen diverse archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om bureauonder-

zoeken, booronderzoeken (verkennend/karterend), proefsleufonderzoeken, inspecties en opgravingen 

(zie bijlage 3 en figuur 8). 

 

Tijdens de booronderzoeken in de directe omgeving van het plangebied is in de meeste gevallen een 

plaggendek aangetroffen met hieronder daluitspoelingswaaierafzettingen. In veel gevallen is nog een 

restant van een podzolbodem aanwezig. Eén van deze boringen overlapt voor een groot deel met het 

huidige plangebied.24 Binnen het plangebied is tijdens dit onderzoek een plaggendek aangetroffen ter 

plaatse van groenstrook ’t Haagje, terwijl langs de beek een beekeerdgrond aanwezig was en het ui-

terste zuiden verstoord is. De bodemkundige resultaten worden nader weergegeven in paragraaf 2.5: 

subkop: Bodemkunde.  

 

Circa 30 m ten noorden van het plangebied zijn twee vindplaatsen opgegraven, namelijk paalsporen 

en kuilen uit vermoedelijk de Late-Middeleeuwen en paalsporen en kuilen uit het Midden-Neolithicum 

en mogelijk de IJzertijd. Het sporenniveau bevond zich op circa 18,8 m NAP.25 

 

                                                      
20 Provincie Gelderland; Cultuurhistorie / Provincie Gelderland; Historisch landschap, historische stedenbouw en archeologie. 
21 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort. 
22 AMK-nr. 12829, toponiem Beekpad / Coldenhovenseweg / Centrumcoördinaat  
23 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort. 
24 Archis onderzoeksmelding 4564856100. 
25 Archis zaakidentificatie 4674505100. 
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Tijdens een proefsleuvenonderzoek 150 m ten noordwesten van het plangebied zijn kuilen uit de Late-

Bronstijd – Late-IJzertijd en paalkuilen en een hutkom uit vermoedelijk de Vroeg-Romeinse tijd aange-

troffen. Het sporenniveau bevond zich op 18,9 à 19,4 m NAP. 26 

 

Circa 220 m ten noordoosten van het plangebied zijn tijdens een archeologische inspectie drie crema-

tiegraven, twee paalkuilen en een greppel aangetroffen. Dit betreft een grafveld uit de tweede helft van 

de Romeinse tijd of het begin van de Vroege-Middeleeuwen.27   

 

Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied28 

In ARCHIS staan alle bekende archeologische vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het plangebied 

zijn geen vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan twee vondstmeldingen 

geregistreerd (zie bijlage 4 en figuur 8). Het betreft hier vondsten gedaan tijdens de hierboven beschre-

ven opgraving en archeologische inspectie.  

 

2.7 Beschrijving van het historische gebruik 

 

In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in 

het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettings-

vormen en wegen- en kavelpatronen. Veel van deze bewaard gebleven historische geografie geeft door 

de herverkavelingen in de tweede helft van de 20e eeuw een incompleet beeld van het historisch land-

schap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige incom-

plete beeld.  

 

Korte bewoningsgeschiedenis van de omgeving van het plangebied. 

In deze paragraaf wordt een bespreking van de bewoningsgeschiedenis van de streek gegeven. Een 

algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis van Nederland wordt weergegeven in bijlage 5. 

 

In de omgeving van Eerbeek was vanaf het Laat-Paleolithicum bewoning mogelijk. Tot het begin van 

het Neolithicum zijn dit vooral vuursteenvindplaatsen van jager/verzamelaars. Bij Hall aan de Oeken-

sche beek is onder een esdek een vuursteenvindplaats uit de prehistorie aangetroffen, op een natuur-

lijke hoogte van periglaciale afzettingen.  

 

Vanaf het Neolithicum deed de landbouw zijn intrede en ontstonden complexere nederzettingen. Vanaf 

deze periode werd behalve steen ook aardewerk gebruikt. Vanaf de Late-Bronstijd tot en met de IJzer-

tijd komen nederzettingen, urnenvelden, celtic fields en zwervende erven voor. In de omgeving van het 

plangebied komen diverse resten van nederzettingen uit het Laat-Neolithicum, Bronstijd en IJzertijd 

voor, onder andere bij Hall en bij Oeken.  

 

In de Romeinse tijd en Vroege-Middeleeuwen is sprake van grotere nederzettingen. Op enkele honder-

den meters ten oosten van het plangebied is een grafveld uit deze perioden aangetroffen. Vanaf de 8e 

eeuw n. Chr. ontstaan de voorlopers van de huidige dorpskernen.  

 

Eerbeek wordt in historische bronnen voor het eerst in 1046 genoemd en vormde een belangrijk cen-

trum voor papierindustrie. De Eerbeekse beek is van oorsprong een natuurlijke beek maar vanaf de 17e 

eeuw is deze verder uitgegraven ten behoeve van de papierindustrie.  

 

                                                      
26 Archis zaakidentificatie 4696757100. 
27 Archis zaakidentificatie 2123822100 / 2122445100. 
28 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort. 
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Ter plaatse van Het Oude Klooster, ten noorden van het plangebied, stond al in 1607 een volmolen. In 

1667 of 1668 is deze molen omgebouwd tot twee papiermolens, op elke oever één. In 1806 is de molen 

op de linkeroever omgebouwd tot wind-watermolen voor de aandrijving van de papierfabriek. In 1863 

zijn beide molens afgebrand en vervangen door een machinale fabriek.   

 

Historisch kaartmateriaal 

De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt: 

 
Tabel III. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal 

Bron Periode Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omgeving 

Kaart van (mogelijk) Van Geel-

kercken29 

1642  Eerbeeksche Beek heeft binnen het 

plangebied grofweg zijn huidige lig-

ging, aan weerszijden van de beek is 

een strook bos aanwezig en ten oos-

ten hiervan bouwland, het meest 

zuidwestelijke perceel is ook in ge-

bruik als bos, ter plaatse van de hui-

dige Coldenhovenseweg en Lou-

bergweg liepen al wegen 

Ten zuiden van de Loubergweg lagen 

de woeste gronden. 

Kadastrale minuut30 1811-1832 1:2.500 Grotendeels bouwland, de Eerbeek-

sche Beek meandert sterk en ligt 

deels iets ten westen van zijn huidige 

ligging, aan weerszijden van de beek 

een strook bos, zuidwestelijke per-

ceel in gebruik als weiland, ter 

plaatse van de huidige Coldenhoven-

seweg en Loubergweg liepen wegen 

landbouwgebied is sterk uitgebreid 

Militaire topografische kaart31 (net-

tekening) 

1830-1850 1:50.000 Eerbeeksche beek is deels rechtge-

trokken, verder onveranderd 

 

Militaire topografische kaart (veld-

minuut) 

1866 1:50.000 Idem  

Militaire topografische kaart (veld-

minuut) 

1893 1:50.000 langs de beek weiland en bos, ove-

rige deel overwegend bouwland, ge-

bouw in uiterste zuiden, in het noor-

den van ’t Haagje heeft de beek twee 

geulen met een eiland hiertussen 

bebouwing in de omgeving is toegeno-

men 

Militaire topografische kaart (veld-

minuut) 

1909 1:50.000 langs de beek overwegend weiland 

met wat groenstroken, overige deel 

bouwland, bebouwing in zuiden is 

verdwenen, Coldenhovenseweg en 

Wethouder Sandersstraat zijn half-

verhard, Loubergweg is onverhard 

 

Militaire topografische kaart (veld-

minuut) 

1935 1:50.000 Bebouwing in zuidoosten plange-

bied, beek heeft iets meer meanders 

dan de huidige situatie, maar in het 

zuiden loopt hij verder oostelijk. Col-

denhovenseweg en Wethouder San-

dersstraat zijn verhard, Loubergweg 

is onverhard 

Bebouwing aan weerszijden van de 

wegen in het plangebied neemt toe, 

overige delen in gebruik als tuinen en 

groenzone rondom de beek, papierfa-

briek bevindt zich 100 m ten noord-

westen van het plangebied 

Topografische kaart 1955 1:25.000 Volmolenweg is aanwezig en ver-

hard, beek is deels rechtgetrokken, 

aan weerszijden van de beek gras-

land 

Idem 

                                                      
29 Gelders Archief. 
30 Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
31 Kadaster Topotijdreis (bron voor deze kaart en de hierop volgende kaarten in deze tabel). 
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Bron Periode Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omgeving 

Topografische kaart 1962 1:25.000 Bosje aangelegd ten westen van de 

beek 

Bebouwing in omgeving sterk toege-

nomen 

Topografische kaart 1965-1988 1:25.000 Beek heeft zijn huidige loop, , ten 

westen van de beek grasland ten 

oosten tuin.  

Papierfabriek uitgebreid richting het 

zuiden, met de toegangsweg direct ten 

noorden van het plangebied 

Topografische kaart 1995-1997 1:25.000 Bebouwing in zuidoostelijk perceel 

deels gesloopt en groot gebouw in 

zuidwesten van het perceel gereali-

seerd 

Geen grote veranderingen 

Topografische kaart 2006-2015 1:25.000 Bebouwing in zuidoostelijke perceel 

grotendeels gesloopt, nog twee 

kleine gebouwen aanwezig 

Idem 

 

Op basis van het beschikbare gedetailleerde historische kaartmateriaal liep de Eerbeeksche beek in 

iedere geval in de 17e eeuw al door het plangebied, hoewel deze een wat andere loop had (zie figuur 

9). In de periode hierna is de beek meerdere malen verlegd en deels rechtgetrokken.  

 

Ter plaatse van de Coldenhovenseweg en Loubergweg liepen in de 17e eeuw al wegen. Het plangebied 

lag in agrarisch gebied en ten zuiden van de Loubergweg lagen de woeste gronden. In het begin van 

de 19e eeuw was het bouwland sterk uitgebreid ten koste van de woeste gronden. In deze periode 

bevond zich geen bebouwing in de directe omgeving van het plangebied. Gedurende de 19e eeuw 

werden verspreide boerderijen in de omgeving van het plangebied opgericht. In het meeste zuidooste-

lijke perceel van het plangebied bevond zich vanaf het eind van de 19e eeuw bebouwing. Rond 1900 

waren alle wegen in het plangebied al aanwezig. In de loop van de 20e eeuw breidde de bebouwing 

rondom het plangebied zich steeds verder uit en werd het plangebied opgenomen in de bebouwde kom 

van Eerbeek.  

 

Rijks- en gemeentemonumenten binnen attentiegebied 

Een rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van 

algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische 

waarde. Tot 2012 moest een monument 50 jaar of langer geleden zijn vervaardigd om in het kader van 

de Monumentenwet voor bescherming in aanmerking te komen. Per 1 januari 2012 is dit criterium ver-

vallen. Een gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. 

Dit gebeurt als een pand geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of regionaal belang 

is. De gemeente legt haar monumentenbeleid vast in de gemeentelijke monumentenverordening. 

 

Naast het gemeentelijk monument is er ook nog het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). De MIP 

Gemeentebeschrijvingen vormen een verzameling beschrijvingen van de historischgeografisch, soci-

aaleconomische, architectuurhistorische, bouwhistorische en stedenbouwkundige ontwikkelingen van 

gemeenten in de periode 1850-1940. Deze beschrijvingen zijn samengesteld in het kader van het Mo-

numenten Inventarisatie Project (MIP). Dit project was een initiatief van het Ministerie van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur om een landelijk overzicht te krijgen van de bouwkunst en stedenbouw uit 

de periode 1850-1940. Het MIP werd in de periode 1987-1994 uitgevoerd door de provincies en de vier 

grote steden, in samenwerking met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.  

 

Binnen de 50 m attentiezone liggen geen rijksmonumenten, geen gemeentelijke monumenten en drie 

MIP objecten (zie figuur 14). De MIP-objecten betreffen de woonhuizen aan de Coldenhovenseweg 14 

(bouwjaar 1900), 22 (Middenenk; bouwjaar 1939) en 30 (D’Heerd; bouwjaar 1917).32 

                                                      
32 MIP-Objectnummers 68132, 18834 & 13939. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoonheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap
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Bouwhistorische gegevens 

Getracht is om bouwtekeningen van de bebouwing in het zuidoostelijke perceel op te vragen bij het 

regionaal archief.33 Hier waren geen digitale scans van beschikbaar. Vanwege tijdgebrek was het niet 

mogelijk een fysiek bezoek te brengen aan het regionaal archief. Hoewel de daadwerkelijke scans niet 

geraadpleegd zijn, kon wel achterhaald worden dat in 1870 een café gebouwd werd aan de Coldenho-

venseweg 68 (’t Haantje). Vanaf 1905 was dit in bezit van Jan Teunissen, die er tevens een kruide-

nierszaak en drogisterij had. In 1918 is tegen dit pand, aan de westzijde, een nieuw pand gebouwd. In 

1933 is een erker aan het hoofdgebouw gebouwd en 1955 is het café verder verbouwd, waarbij ver-

moedelijk de aanbouw ten oosten hiervan gerealiseerd is. In 1965 is de woonkamer en winkel verder 

verbouwd.  

 

Op de gevel van het huidige pand is nog een restant te zien van de naam van het café. De bouwstijl 

van het huidige pand lijkt op de bouwstijl die vaker aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 

20e eeuw gebruikt werd, terwijl de aanbouwen ten westen en oosten een iets ‘moderner’ uitstraling 

hebben. Het café staat afgebeeld op een foto in het regionaal archief, waarop het westelijke pand reeds 

aanwezig is, maar de oostelijke uitbouw nog niet (figuur 10).  Aangezien de erker al aanwezig is, dateert 

de foto van na 1933, op basis van het Shell tankstation en de aanwezige auto vermoedelijk uit de jaren 

’30 of ’40.  

 

Volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen34 dateert de huidige bebouwing uit 1946. Op ba-

sis van de informatie uit het regionaal archief lijkt dit echter niet te kloppen. Het pand dateert waar-

schijnlijk uit 1870, met enkele delen uit 1918 en 1955. De bebouwing aan de Coldenhovenseweg 70 

dateert vermoedelijk uit 1947, aangezien toen een vergunning is aangevraagd voor het realiseren van 

een houten woning ter plaatse.   

 

Tweede Wereldoorlog  

Het plangebied valt binnen het onderzoeksgebied van een vooronderzoek Conventionele Explosieven. 

Over het huidige plangebied valt op basis hiervan het volgende te vermelden: 

 

In september 1944 is Eerbeek volgens enkele bronnen gebombardeerd door de geallieerden in de valse 

veronderstelling dat deze locatie vol Duitsers lag. Hierbij werd ook de papierfabriek ter hoogte van het 

plangebied getroffen.  

 

Op basis van mijnenveldkaarten lag een op landmijnen verdacht gebied ter plaatse van de papierfa-

briek, nabij het noorden van het plangebied. Tijdens een zoekopdracht in 1946 zijn echter geen mijnen 

aangetroffen.  

 

Op de spoorlijn direct ten noorden van het plangebied is op 29 september 1944 een bombardement 

uitgevoerd. De exacte locatie van het bombardement is echter niet bekend. 

 

In de meidagen van 1940 en voorafgaand aan de bevrijding in 1945 is geen sprake geweest van grond-

gevechten binnen het plangebied, ook waren in de omgeving geen militaire objecten aanwezig en zijn 

geen vliegtuigen gecrasht. Het bombardement in Eerbeek dat volgens enkele bronnen heeft plaatsge-

vonden, kon niet worden geverifieerd aan de hand van luchtfoto’s. Er is geen sprake geweest van 

vliegtuigbeschietingen of noodafworpen en het analysegebied heeft niet geleden onder 

                                                      
33 Erfgoedcentrum Zutphen.  

34 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).  
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gevechtshandelingen. Binnen het plangebied zijn voor zover bekend geen explosieven geruimd. Op 

basis van deze gegevens is geconcludeerd dat geen verhoogde kans op het aantreffen van explosieven 

geldt.35   

 

Op basis van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn voor 

het aantreffen van archeologisch relevante resten uit de Tweede Wereldoorlog binnen het plangebied.  

 

Aanvullende informatie 

Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling 17 

Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de plaatselijke Archeologische Werkgemeenschap 

Nederland, afdeling 17,  (d.d. januari 2022, contactpersoon de heer J. Verhagen & de heer J. Coen-

raadts), wat de volgende informatie heeft opgeleverd:  

 

Binnen het plangebied zelf zijn geen archeologische vondsten bekend. Circa 20 jaar geleden is de beek 

op sommige plaatsen omgelegd om het huidige parkje te realiseren. Enkele honderden meters ten 

noordoosten van het plangebied zijn circa 30 microlieten uit het Mesolithicum gevonden en ten zuid-

oosten (aan de overkant van de Coldenhovenseweg) een bronstijdgraf(veld), ter plaatse van de huidige 

begraafplaats. Beide vondsten bevinden zich buiten het huidige onderzoeksgebied.  

 

2.8 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

 

Op grond van de gegevens uit het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld: 

 
Tabel VII.  Gespecificeerde archeologische verwachting 

Archeologische peri-

ode 

Gespecificeerde verwach-

ting 

Complextype/te verwachten resten 

en/of sporen  

Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld 

(Laat-)Paleolithicum - 

Mesolithicum 

Grotendeels hoog 

Westen: laag voor bewonings-

resten, hoog voor beekdalge-

relateerde resten 

Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen ge-

bruiksvoorwerpen 

In de top van de dekzandafzettingen, 

deels afgedekt met een antropogeen 

eerddek 

Neolithicum Grotendeels hoog 

Westen: laag voor bewonings-

resten, hoog voor beekdalge-

relateerde resten 

Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 

grafvelden, rituele plaatsen: kleine frag-

menten aardewerk, natuursteen en vuur-

stenen gebruiksvoorwerpen, houtskool 

en gebruiksvoorwerpen 

In de top van de dekzandafzettingen, 

deels afgedekt met een antropogeen 

eerddek 

Bronstijd Grotendeels hoog 

Westen: laag voor bewonings-

resten, hoog voor beekdalge-

relateerde resten 

Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 

grafvelden, rituele plaatsen: kleine frag-

menten aardewerk, natuursteen en vuur-

stenen gebruiksvoorwerpen, metaalres-

ten, houtskool, botresten en gebruiks-

voorwerpen 

In de top van de dekzandafzettingen, 

deels afgedekt met een antropogeen 

eerddek 

IJzertijd- Romeinse tijd Grotendeels hoog 

Westen: laag voor bewonings-

resten, hoog voor beekdalge-

relateerde resten 

Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 

grafvelden, rituele plaatsen: kleine frag-

menten aardewerk, natuursteen, metaal-

resten, glasresten, houtskool, botresten 

en gebruiksvoorwerpen 

In de top van de dekzandafzettingen, 

deels afgedekt met een antropogeen 

eerddek 

Vroege-/Late-Middeleeu-

wen 

Grotendeels hoog 

Westen: laag voor bewonings-

resten, hoog voor beekdalge-

relateerde resten 

Bewoningssporen van een (boeren)erf: 

kleine fragmenten aardewerk, metaal-

resten, glasresten, houtskool, botresten, 

organische resten en gebruiksvoorwer-

pen 

In de top van de dekzandafzettingen, 

deels afgedekt met een antropogeen 

eerddek 

                                                      
35 Ter Horst, 2017. 
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Nieuwe tijd Laag Bewoningssporen van een (boeren)erf: 

kleine fragmenten aardewerk, metaal-

resten, glasresten, houtskool, botresten, 

organische resten en gebruiksvoorwer-

pen 

In de top van de dekzandafzettingen, 

deels afgedekt met een antropogeen 

eerddek 

 

Voor het grootste deel van het plangebied geldt een hoge verwachting voor de periode Laat-Paleolithi-

cum – Late-Middeleeuwen. Het plangebied bevindt zich op een relatief hooggelegen deel van de dal-

uitspoelingswaaier. Vermoedelijk vormde dit gebied een geschikte leefomgeving vanaf het Paleolithi-

cum voor zowel jager-verzamelaars als latere landbouwsamenlevingen. De daluitspoelingswaaier 

vormde de overgang van de hoger gelegen stuwwal naar het lager gelegen dekzandgebied, wat de 

omgeving van het plangebied een interessante overgangszone maakte voor jager-verzamelaars uit het 

Paleo- en Mesolithicum. Ook vanaf het Neolithicum tot in de Middeleeuwen vormde het plangebied een 

gunstige vestigingslocatie vanwege de relatief hoge ligging. In de directe omgeving van het plangebied 

zijn archeologische resten gevonden vanaf het Neolithicum tot in de Late-Middeleeuwen. Direct ten 

noorden van het plangebied zijn sporen van een erf uit het Midden-Neolithicum (en mogelijk de IJzertijd) 

gevonden, evenals paalsporen uit de Late-Middeleeuwen. Circa 150 m ten noordwesten van het plan-

gebied zijn bovendien sporen uit de Late-Bronstijd – Late-IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd gevonden.  

 

De archeologische resten worden verwacht onder het esdek en in de top van de oorspronkelijke C-

horizont. De vondstenlaag is opgenomen onderin het esdek; hier wordt ook wel van ‘cultuurlaag’ gesp-

roken. Archeologische sporen worden verwacht tot ongeveer 25 cm in de top van de C-horizont. Op 

basis van proefsleuvenonderzoek in de directe omgeving bevindt dit niveau zich op 18,8 à 19,4 m NAP. 

Het vondstmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit aardewerk- en/of vuursteenstrooiïngen. Organische res-

ten en bot zullen door de relatief droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. Het 

complextype en de omvang kunnen niet nader worden gespecificeerd door de beperkte gegevens. 

 

Het westen van het plangebied ligt in het dal van de Eerbeeksche Beek. Dit betreft een relatief nat en 

laaggelegen gebied dat vermoedelijk ongeschikt was voor bewoning. Wel kunnen losse, beekdalge-

relateerde vondsten voorkomen. Dit betreffen resten van beekaccessen en –overgangen, tijdelijke 

jachtkampen, afvaldumps, jacht- en visattributen, rituele deposities, verdedigingswerken, oeverbe-

schoeiingen en aanlegplaatsen.  

 

De archeologische resten worden hier verwacht vanaf het maaiveld en in de top van de oorspronkelijke 

C-horizont. Archeologische sporen worden verwacht tot ongeveer 25 cm in de top van de C-horizont. 

Het vondstmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit aardewerk- en/of vuursteenstrooiïngen. Organische res-

ten en bot zullen door de relatief droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. Het 

complextype en de omvang kunnen niet nader worden gespecificeerd door de beperkte gegevens. 

 

Vanaf de Late-Middeleeuwen lag het westen van het plangebied op een enk waarop door jarenlange 

ophoging met potstalmest en heideplaggen een plaggendek ontstaan is. Op basis van het historische 

kaartmateriaal was het plangebied buiten de bewoningskern gelegen en was geen sprake van bebou-

wing binnen de grenzen van het plangebied. De archeologische verwachting voor resten uit de Nieuwe 

tijd is daarom laag.  

 

Binnen het plangebied bevindt zich een weg die in ieder geval al in de 17e eeuw aanwezig was, namelijk 

de Coldenhovenseweg. Ter plaatse van deze weg kunnen voorgangers van de wegen verwacht wor-

den, bestaande uit (resten van) klinkers, keien, grind en/of naastgelegen greppels. Ter plaatse van de 

Coldenhovenseweg kunnen ook resten van historische voorgangers hiervan verwacht worden, hoewel 

de kans ook groot is dat deze reeds grotendeels verstoord zijn bij de aanleg van de huidige weg.  
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Bodemverstoring 

Dat een gebied een middelhoge of hoge archeologische verwachting heeft, betekent niet dat eventuele 

aanwezige archeologische resten behoudenswaardig zijn. De waarde van archeologische vindplaatsen 

wordt grotendeels bepaald door de mate waarin grondsporen dan wel vondsten in situ bewaard zijn 

gebleven.  

 

Het plangebied is in het verleden in gebruik geweest als park met aangrenzende wegen. In het zuid-

oostelijke perceel is vanaf het eind van de 19e eeuw bebouwing aanwezig. Hier zal de bodem deels 

verstoord zijn tot vermoedelijk 1 m -mv.  

 

2.9 Conclusie bureauonderzoek 

 

Doel van het bureauonderzoek is een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde archeo-

logische verwachting voor het plangebied is. Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het grootste 

deel van het plangebied een hoge verwachting voor bewoningsresten uit de periode Laat-Paleolithicum 

– Late-Middeleeuwen en een lage verwachting voor bewoningsresten uit de Nieuwe tijd. Het westelijke 

deel van het plangebied heeft een lage verwachting voor bewoningsresten, maar een middelhoge ver-

wachting voor watergerelateerde resten. Ter plaatse van de Coldenhovenseweg en Loubergweg geldt 

een middelhoge verwachting voor de aanwezigheid van historische wegen.  

 

Gezien de in dit bureauonderzoek opgestelde archeologische verwachting is binnen het plangebied 

vervolgonderzoek noodzakelijk om deze te toetsen. Het vervolgonderzoek kan het beste worden uitge-

voerd in de vorm van een Inventariserend veldonderzoek, verkennend booronderzoek. In overleg met 

de opdrachtgever is dit booronderzoek alleen uitgevoerd in de delen waar binnen het huidige voorkeur-

salternatief ingrepen gepland zijn. Deels zal gebruik gemaakt worden van het booronderzoek dat reeds 

door RAAP Archeologisch Adviesbureau is uitgevoerd.36  

 

 

3 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 

 

3.1 Doelstelling en onderzoeksvragen  

 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) heeft tot doel de gespecificeerde 

archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen door middel van boringen. Het veldonderzoek 

heeft tot doel antwoorden te vinden op wat de bodemopbouw is binnen het plangebied. Tevens dient 

te worden vastgesteld wat de gevolgen zijn van het in het plangebied aangetroffen bodemprofiel voor 

de gespecificeerde archeologische verwachting. 

 

3.2 Methoden 

 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een verkennend booronderzoek, onder 

certificaat op grond van de BRL SIKB 4000 (KNA, versie 4.1, 24‑05‑2018) en Kwaliteitsnorm Neder-

landse Archeologie (KNA, versie 4.1, 24‑05‑2018 protocol 4003), specificatie VS03. Voor het inventa-

riserend veldonderzoek is op 14 februari 2022 door drs. J. Holl (Senior KNA Prospector) een Plan van 

aanpak (PvA) opgesteld. Het veldwerk is uitgevoerd op 14 februari 2022. Het gehele plangebied was 

vrij toegankelijk. 

 

                                                      
36 Boreel, 2017.  
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De boringen zijn verspreid binnen het onderzoeksgebied gezet, waarbij tevens rekening gehouden is 

met de reeds geplaatste boringen door RAAP Archeologisch Adviesbureau. De afstand tussen de bo-

ringen bedraagt 40 m. In totaal zijn er met behulp van een edelmanboor (diameter 7 cm) 6 boringen tot 

maximaal 1,6 m -mv gezet (figuur 11). De boringen zijn lithologisch conform de Archeologische Stan-

daard Boorbeschrijvingsmethode beschreven.37 De boringen zijn met meetlinten ingemeten (x- en y-

waarden). Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN).  

 

Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, geen of slechts deels sprake is van 

een gaaf bodemprofiel. Tevens is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of cul-

tuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Het opgeboorde materiaal is in het veld door mid-

del van versnijden/verkruimelen geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, zo-

als fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrand leem en bot. 

 

3.3 Resultaten 

 

Geologie en bodem 

De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 8 

weergegeven. Op basis van deze boorprofielen kunnen de hoofdlijnen van de bodemopbouw als volgt 

worden weergegeven (zie figuur 12). 

 

Het onderste pakket bestaat uit matig tot zeer grof, grindhoudend, zwak tot sterk siltig zand. Dit betreft 

een pakket daluitspoelingswaaierafzettingen. In de meeste gevallen is hierin geen podzolprofiel aan-

wezig. In boring 3 en 6 is een grijsbruine, sterk siltige B-horizont aanwezig op 0,9 à 1,1 m -mv (19,5 à 

19,9 m NAP). In boring 6 is hierboven nog een enkele centimeters dikke laag grijs zand met veel witte 

vlekken waargenomen, vermoedelijk een verploegd restant van een AE-horizont. De top van de daluit-

spoelingswaaierafzettingen bevindt zich meestal 0,9 à 1,1 m -mv. Dit komt overeen met 19,3 à 19,5 m 

NAP in het noordoosten en 19,7 à 19,9 m NAP in het zuidoosten van het plangebied. 

 

In de door RAAP geplaatste boringen in het parkje ‘t Haagje lagen de daluitspoelingswaaierafzettingen 

meestal op 1,1 à 1,4 m -mv (18,7 à 18,9 m NAP) en in de meest oostelijke boring op 0,9 m -mv (19,1 

m NAP). In deze boringen waren de daluitspoelingswaaierafzettingen afgedekt door een 20 à 95 cm 

dik pakket beekafzettingen bestaande uit zwak humeus, zwak tot matig siltig, (grijs)bruin en donker-

bruingrijs, matig fijn tot matig grof zand. Verwacht wordt dat deze boringen gelegen waren binnen het 

beekdal van de Eerbeeksche Beek. Op basis van de boringen van RAAP lijkt bijna de gehele groenzone 

onderdeel te zijn geweest van het beekdal, waarbinnen de beek meerdere malen verlegd zal zijn. De 

top van de beekafzettingen is op 0,3 à 0,9 m -mv (19,1 à 19,6 m NAP) aangetroffen. 

 

Ten westen van de Eerbeeksche Beek is in het huidige onderzoek één boring geplaatst waar zeer 

grofzandige daluitspoelingswaaierafzettingen op 1,5 m -mv (18,4 m NAP) zijn aangetroffen. Hierboven 

bevindt zich een verstoord pakket. het uiterste zuidwesten van het parkje bleek de bodem tijdens het 

RAAP-onderzoek verstoord tot 1,4 m -mv (19,2 m NAP), met hieronder direct zeer grofzandige daluit-

spoelingswaaierafzettingen.38 De zeer grofzandige aard van het sediment verschilt aanzienlijk van het 

matig fijne tot matig grove zand dat in de overige boringen is aangetroffen. Vermoedelijk betreft dit een 

dieper niveau van de daluitspoelingswaaierafzettingen en is hier reeds een groot deel van deze afzet-

tingen verdwenen.  

 

                                                      
37 Bosch, 2005.  

38 Boreel, 2017. 
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In de boringen 2, 3 en 5, in het oostelijke deel van het plangebied, is boven de daluitspoelingswaaier-

afzettingen een 10 à 20 cm dikke ploeglaag aangetroffen, bestaande uit bruingrijs gevlekt, matig grof, 

sterk siltig zand. De top van deze laag bevindt zich op 0,8 à 1,0 m -mv (19,7 m NAP). Hierop bevindt 

zich een plaggendek van donkerbruingrijs, matig humeus, matig fijn, matig siltig zand. In boring 6 is 

geen duidelijke ploeglaag aangetroffen en is tussen de daluitspoelingswaaierafzettingen en het plag-

gendek een enkele centimeters dik, verploegd restant van een AE-horizont.  

 

In de meest noordoostelijke boringen uit het onderzoek van RAAP is eveneens een plaggendek aan-

getroffen, direct op de beekafzettingen. Gezien de aanwezigheid van industrieel wit aardewerk en 

bouwpuin lijkt dit plaggendek (deels) verstoord.  

 

De bovenste lagen bestaan uit een verstoord pakket donkerbruingrijs, sterk gevlekt zand, soms afge-

dekt met een dunne laag lichtgrijs bouwzand. Beide lagen zijn vermoedelijk gerelateerd aan de aanleg 

van de huidige wegen en de inrichting van het park. Deze verstoorde lagen lopen door tot een diepte 

variërend tussen 0,3 en 1,5 m -mv (18,4 à 20,4 m NAP).  

 

Archeologische indicatoren 

In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren waargenomen. Het gaat hier echter om een 

verkennend bodemonderzoek, dat zich richt op de bodemopbouw en mogelijke bodemverstoringen die 

de archeologische trefkans kunnen beïnvloeden en niet zo zeer op het onderzoeken op de aanwezig-

heid van archeologische vondsten en/of sporen. 
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4 CONCLUSIE EN ADVIES 

 

Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het plangebied zou-

den kunnen bevinden. Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het grootste deel van het plange-

bied een hoge verwachting voor bewoningsresten uit de periode Laat-Paleolithicum – Late-Middeleeu-

wen en een lage verwachting voor bewoningsresten uit de Nieuwe tijd. Het westelijke deel van het 

plangebied heeft een lage verwachting voor bewoningsresten, maar een middelhoge verwachting voor 

watergerelateerde resten. Ter plaatse van de Coldenhovenseweg geldt een middelhoge verwachting 

voor de aanwezigheid van historische wegen. Daarom is aansluitend een inventariserend veldonder-

zoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd.  

 

Tijdens het booronderzoek is in de meeste boringen (boring 1-3, 5 en 6) in het oosten van het plange-

bied een plaggendek aangetroffen, met hieronder daluitspoelingswaaierafzettingen. In de boringen 2 

en 6 is in de top hiervan nog een (restant van een) podzolbodem aangetroffen, in de vorm van een 

grijsbruine B-horizont en in boring 6 een restant van een verploegde AE-horizont. Tussen het plaggen-

dek en de daluitspoelingswaaierafzetingen is vaak een oude akkerlaag / ploeglaag aanwezig. De top 

van de daluitspoelingswaaierafzettingen varieert in deze boringen tussen 0,9 en 1,1 m -mv (19,3 à 19,9 

m NAP). Aangezien de bodem hier grotendeels nog intact is, geldt in deze zone een hoge verwachting 

voor archeologische bewoningsresten.  

 

Binnen de groenzone ‘t Haagje, waar boringen door RAAP Archeologisch Adviesbureau geplaatst zijn, 

bevinden de daluitspoelingswaaierafzettingen zich dieper, meestal op 1,1 à 1,5 m -mv (18,4 à 18,9 m 

NAP) en in de meest oostelijke boring op 0,9 m -mv (19,1 m NAP). Hier worden ze afgedekt door een 

20 à 100 cm dik pakket beekafzettingen. Deze zone bevindt zich in het beekdal waar ongunstige be-

woningsomstandigheden geheerst zullen hebben. Hier geldt een lage verwachting voor bewoningsres-

ten, maar kunnen wel watergerelateerde resten verwacht worden.  

 

In de meest zuidwestelijke boring is door RAAP een verstoorde bodem tot 1,4 m -mv (19,2 m NAP) 

aangetroffen, met hieronder direct de C-horizont. Dit komt overeen met de huidige boring 4, in het 

westen van het plangebied, waar eveneens een 1,4 m dik, verstoord pakket is aangetroffen, met hier-

onder de C-horizont (op 18,4 m NAP). Op basis hiervan wordt verwacht dat de bodem in het uiterste 

zuidwesten en westen van het plangebied verstoord is tot onder het archeologisch relevante niveau, 

waardoor een lage verwachting voor alle archeologische resten geldt.  

 

Ter plaatse van de Coldenhovenseweg werden op basis van het bureauonderzoek nog resten van 

historische voorgangers hiervan verwacht. Dergelijke resten kunnen niet door middel van booronder-

zoek opgespoord worden en deze verwachting blijft dan ook nog steeds gelden.  

 

Samenvattend kunnen ten oosten van ’t Haagje bewoningsresten uit de periode Laat-Paleolithicum – 

Late-Middeleeuwen verwacht worden (zie figuur 13). Deze worden verwacht vanaf 19,5 m NAP (circa 

1 m -mv) in het noordoosten en 19,9 m NAP (circa 0,9 m -mv) in het zuidoosten. De zone ten westen 

hiervan lag in het beekdal van de Eerbeeksche Beek. Hier geldt een lage verwachting voor bewonings-

resten maar een middelhoge verwachting voor beekdalgerelateerde resten. Deze worden verwacht 

vanaf 0,3 m -mv (19,6 m NAP) in het zuidelijke deel en 0,7 m -mv (19,3 m NAP) in het noordelijke deel. 

In het uiterste westen geldt, vanwege de aangetroffen bodemverstoringen een lage verwachting voor 

alle archeologische resten. In aanvulling hierop kunnen ter plaatse van de Coldenhovenseweg resten 

van historische wegen verwacht worden.  

 

In de zones met een middelhoge tot hoge verwachting wordt vervolgonderzoek geadviseerd (zie figuur 

14). In het beekdal van de Eerbeeeksche Beek worden watergerelateerde resten verwacht. Dit betref-

fen over het algemeen losse vondsten die niet met prospectief onderzoek kunnen worden opgespoord. 
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Geadviseerd wordt daarom om bij graafwerkzaamheden dieper dan 19,9 m NAP (0 à 0,2 m -mv) in het 

zuidelijke deel en 19,6 m NAP (0,7 à 0,9 m -mv) in het noordelijke deel in een opgraving, variant arche-

ologische begeleiding te voorzien. Hierbij begeleidt de archeoloog de civieltechnische graafwerkzaam-

heden waarbij archeologische waarden bij het aantreffen direct geborgen worden en daarmee ex-situ 

worden behouden. 

 

In de zones met hoge verwachting voor nederzettingsresten wordt vervolgonderzoek geadviseerd bij 

bodemingrepen dieper dan 19,8 m NAP (0,7 à 0,8 m -mv) in het noordoostelijke deel en dieper dan 

20,2 m NAP (0,6 à 0,7 m -mv) in het zuidoostelijke deel. Geadviseerd wordt om in deze zones te voor-

zien in een proefsleuvenonderzoek. Bij een proefsleuvenonderzoek dienen verspreid over het plange-

bied sleuven gegraven te worden met als doel om eventuele archeologische waarden te karteren en 

waarderen. Voor het proefsleuvenonderzoek en de opgraving – variant archeologische begeleiding 

dient een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen te zijn opgesteld waarin is 

vastgelegd waaraan het onderzoek moet voldoen. 

 

Waar nu de Coldenhovenseweg loopt, en waar historische voorgangers hiervan verwacht worden, zijn 

in het kader van het huidige voorkeursalternatief geen bodemingrepen voorzien. Indien hier in de toe-

komst bodemingrepen uitgevoerd worden, wordt geadviseerd deze archeologisch te begeleiding door 

middel van een periodieke inspectie (proefsleuvenonderzoek – variant archeologische extensieve be-

geleiding). Hierbij komt periodiek een archeoloog langs om een profiel te documenteren en eventuele 

vondsten en sporen te documenteren. .  

 

In de zones waar nu nog geen verkennend booronderzoek is uitgevoerd, zijn in het kader van het 

voorkeursalternatief geen ontwikkelingen voorzien. Indien dit in de toekomst wijzigt, wordt geadviseerd 

hier een verkennend booronderzoek uit te voeren. Verspreid in het plangebied dienen boringen te wor-

den gezet met een om inzicht te krijgen in de toestand van het bodemprofiel.  

 

In de zone waar de bodem verstoord is tot onder het archeologisch relevante niveau wordt geen nader 

onderzoek geadviseerd.  

 

Bovenstaand advies is van Econsultancy. De resultaten van onderhavig onderzoek dienen te worden 

beoordeeld door de bevoegde overheid (provincie Gelderland). De bevoegde overheid neemt vervol-

gens een besluit. 

 

Mochten tijdens de graafwerkzaamheden in het vrijgegeven deel van het plangebied toch archeolo-

gische waarden worden aangetroffen, dan dient hiervan melding te worden gemaakt conform artikel 

5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed39). 

 

 

 

  

                                                      
39 Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456. 
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https://pdokviewer.pdok.nl 

 

SIKB; internetsite, februari 2022. 

https://www.sikb.nl 
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Figuur 1. Het plangebied op de topografische kaart (1:25.000).40 

                                                      
40 Publieke Dienstverlening Op de Kaart. 
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Figuur 2. Detailkaart van het plangebied op de topografische kaart.41 

                                                      
41 Publieke Dienstverlening Op de Kaart. 
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Figuur 3. Het plangebied op een luchtfoto uit 2020.42 

                                                      
42 Publieke Dienstverlening Op de Kaart. 
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Figuur 4. Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart.43 

                                                      
43 Gemeente Brummen, 2014. 
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Figuur 5. Het plangebied op de geomorfologische kaart.44 

                                                      
44 Wageningen Environmental Research, 2017. 
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Figuur 6. Het plangebied op het actueel hoogtebestand (AHN3).45 

 

                                                      
45 AHN. 
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Figuur 7. Het plangebied op de bodemkaart.46 

                                                      
46 Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) Nederland. 
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Figuur 8. Archeologische waarden en onderzoeken in de omgeving van het plangebied.47 

                                                      
47 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
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Figuur 9. Het plangebied op historische kaarten. 
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Figuur 10. Foto van café ’t Haantje (Coldenhovenseweg 68) uit vermoedelijk de jaren ’30 of ‘40.48 

 

 

 

  

                                                      
48 Erfgoedcentrum Zutphen. 
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Figuur 11. Boorpuntenkaart, inclusief boringen door RAAP.49 

                                                      
49 Boreel, 2017.  
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Figuur 12. Resultaten booronderzoek, inclusief boringen door RAAP.50 

                                                      
50 Boreel, 2017. 
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Figuur 13. Verwachtingskaart op basis van het bureau- en booronderzoek. 
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Figuur 14. Advieskaart op basis van het bureau- en booronderzoek. 
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Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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Bijlage 2 AMK-terreinen 
AMK 
nr. 

Locatie Datering Waarde en omschrijving 

12829 180 meter ten noordoosten 
van het plangebied 
Beekpad, Coldenhovense 
Weg te Eerbeek 
Gemeente Brummen 
Coördinaat: 
201712/457431 

Middeleeuwen vroeg Complex: Grafveld, crematies 
Waarde: Terrein van archeologische waarde 
Terrein met daarin een grafveld uit de Vroege-Middeleeuwen. In 1955 zijn 
bij graafwerkzaamheden urnen gevonden. Slechts één pot kon achterhaald 
worden. Deze pot dateerde uit de late 7e eeuw/eerste helft 8e eeuw en is 
waarschijnlijk van Rijnlands fabricaat. In de Historische Atlas staat het ter-
rein aangegeven als bouwland (Molenenk) met enkele verspreide huizen. 
Op het terrein is een loods/fabriek gebouwd. Het overige deel is verhard. 
Door de bouw van de loods/fabriek is een deel van de vindplaats verstoord. 
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Bijlage 3 Onderzoeksmeldingen 
Zaaknummer 

(OM-

nummer) 

Locatie Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek 

2234128100 overlappend met plangebied  

Eerbeek Zuid te Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201487/457010 

Type onderzoek: bureauonderzoek 

Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 

Datum: 24-2-2009  

Resultaat:  

Bureauonderzoek in het kader van opstellen bestemmingsplan Eerbeek-Zuid, waarbij verschil-

lende verwachtingszones gedefinieerd zijn. Voor het plangebied geldt in het oosten een hoge 

archeologische verwachting, waarbij archeologische resten zijn afgedekt met een esdek. Voor 

het westen geldt een lage verwachting voor nederzettingsresten, maar een hoge voor water-

gerelateerde objecten.51 

4926812100  overlappend met het plange-
bied  
Poelkampstraat, ’t Haagje, 

Schoonmansmolenweg, Eer-

beek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201133/456985 

Type onderzoek: bureauonderzoek 

Uitvoerder: TA - Survey BV 

Datum: 3-12-2020  

Resultaat:  

Hoge verwachting voor de perioden Paleolithicum – Nieuwe tijd, direct langs de Eerbeeksche 

beek kunnen watergerelateerde resten voorkomen. Voor noordelijke deel (binnen huidige 

plangebied) begeleiding geadviseerd, in zuidelijke deel verkennend booronderzoek en direct 

langs de beek is geen vervolgonderzoek geadviseerd.52 

4564856100 overlappend met het plange-

bied 

GNIPA Laag Soeren-Hall, Eer-

beek (deelgebied 2) 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 200532/456965 

Type onderzoek: booronderzoek 

Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 

Datum: 18-9-2017  

Resultaat:  

Uiterste zuiden verstoord, verder noordelijk langs de beek is een beekeerdgrond aangetroffen 

en ten zuiden van de Volmolenweg een plaggendek op een C-horizont in fluvioperiglaciale af-

zettingen. Ten noorden van de Volmolenweg is een intacte veldpodzol aangetroffen. Archeolo-

gische begeleiding geadviseerd.53 

4767826100 direct ten noorden van het 

plangebied 

Poelkampstraat, Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201253/457464 

Type onderzoek: booronderzoek 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 22-1-2020  

Resultaat:  

Bodem in grootste deel plangebied verstoord tot in de C-horizont (daluitspoelingswaaier). Op 

twee locaties is de bodem nog deels intact. In het oosten is een intact plaggendek aanwezig 

met hieronder en ploeglaag en een BC- of C-horizont. Hier kunnen nog bewoningsresten ver-

wacht worden. In het centrale deel is een venige zandlaag aangetroffen, vermoedelijk een oude 

bodem in het beekdal van de Eerbeeksche Beek. Hier kunnen beekdalgerelateerde resten voor-

komen. Voor deze zones is vervolgonderzoek aanbevolen. In eerstgenoemde zone is dit in de 

vorm van een proefsleuvenonderzoek indien tot in het mogelijke archeologische niveau gegra-

ven zou worden (18,5 a 18,9 m NAP inclusief een bufferzone van 30 cm). In de tweede zone is 

een begeleiding aanbevolen bij ingrepen dieper dan 18,7 m NAP.54 

4924293100 direct ten noorden van het 

plangebied 

Mayr-Melnhof, Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201279/457435 

Type onderzoek: bureauonderzoek 

Uitvoerder: Transect 

Datum: 25-11-2020  

Resultaat:  

Plangebied ligt op daluitspoelingswaaier doorsneden door de Eerbeeksche Beek. In het zuiden 

zijn tijdens een opgraving sporen uit het Neolithicum gevonden, evenals nederzettingssporen 

uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Er geldt een hoge verwachting voor de periode Laat-

Paleolithicum – Late-Middeleeuwen. In het noorden was als in 1607 een molen aanwezig en 

vanaf 1668 twee molens. Ter plaatse van de molens en historische erven geldt een hoge ver-

wachting voor de Nieuwe tijd.55 

                                                      
51 Goossens, 2009. 
52 De Cock & Sam, 2020.  
53 Boreel, 2017. 
54 Holl, 2020. 
55 Verboom-Jansen, 2021. 
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5139234100 direct ten noorden van het 

plangebied 

Poelkampstraat, Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201267/457396 

Type onderzoek: booronderzoek 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 2-12-2021  

Resultaat:  

Ten oosten en westen fabrieksterrein is een plaggendek met hieronder vaak nog een BC-

horizont aangetroffen, en in andere delen in deze zones is de bodem tot in de C-horizont maar 

is slechts een klein deel van de C-horizont verloren gegaan. In het noorden en midden van het 

plangebied is de bodem tot diep in de C-horizont verstoord. In enkele boringen is een venige 

verlandingslaag van de Eerbeeksche Beek aangetroffen. In het noorden bevindt zich een deel 

waar volgens het bureauonderzoek historische bebouwing aangetroffen kan worden. Hier is een 

deel van de boringen gestuit op verharding of is relatief veel puin aangetroffen. Op basis van de 

resultaten is in de zones waar de top van de C-horizont nog relatief intact is, de zone waar 

historische bebouwing wordt verwacht en de oude loop van de Eerbeeksche Beek een proef-

sleuvenonderzoek geadviseerd in de zones waar tot minder dan 30 cm boven het archeologisch 

relevante niveau gegraven wordt.56 

2344418100 10 m ten noordoosten van het 

plangebied 

Centrumplan Eerbeek, Deelge-

bieden A, D & E 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201647/457458 

Type onderzoek: bureauonderzoek 

Uitvoerder: Transect 

Datum: 7-10-2011  

Resultaat:  

Hoge verwachting vanaf IJzertijd, ook oudere resten mogelijk. In deelgebied E is sprake van 

een grafveld uit Romeinse tijd/Vroege-Middeleeuwen, dat zich mogelijk uitstrekt tot in deelge-

bieden A en D. Ter plaatse van de bebouwing in deelgebied E is de bodem echter tot min-

stens 100 cm -mv verstoord. Verkennende boringen geadviseerd om gaafheid bodem vast te 

stellen.57 

2355791100 10 m ten noordoosten van het 

plangebied 

Centrumplan Eerbeek, Deelge-

bieden A & D  

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201523/457481 

Type onderzoek: booronderzoek 

Uitvoerder: Transect 

Datum: 29-2-2012  

Resultaat:  

Bodem in deelgebied A grotendeels verstoord met in enkele boringen een intact bodemprofiel, 

deelgebied vrijgegeven. Bodem in deelgebied D nog grotendeels intact, B- en plaatselijk E-ho-

rizont nog aanwezig, hierop een plaggendek, hier proefsleuvenonderzoek geadviseerd.58 

4674505100 30 m ten noorden van het 

plangebied 

Leidingentracé 17F355 GNIPA 

Laag-Soeren-Hall, locatie pa-

pierfabriek Mayr-Melnhof, Eer-

beek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201200/457250 

Type onderzoek: opgraving 

Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 

Datum: 25-2-2019  

Resultaat:  

Er zijn twee vindplaatsen aangetroffen. In het zuiden van het onderzoeksgebied zijn paalsporen 

en kuilen uit vermoedelijk de Late-Middeleeuwen aangetroffen, maar is geen structuur herkend 

(vindplaats 1). In de opvulling van de Eerbeeksche Beek is een vermoedelijke waterkuil aange-

troffen. Het vondstmateriaal bestond uit dakpan- en baksteenfragmenten uit de Late-Middeleeu-

wen of het begin van de Nieuwe tijd en aardewerk uit vooral de Late-Middeleeuwen en Nieuwe 

tijd. Ook zijn enkele vroegmiddeleeuwse scherven aangetroffen, die vermoedelijk als opspit of 

secundair afval in een kuil en de beekvulling terecht zijn gekomen. Deze kunnen een indicatie 

zijn van de nabijheid van een vroegmiddeleeuwse nederzetting.  

In het noorden van het onderzoeksgebied, direct grenzend aan het huidige plangebied, zijn vijf 

paalsporen en twee kuilen aangetroffen waarin geen onderlinge structuur herkend kon worden 

(vindplaats 2). Naar verwachting vormen deze sporen onderdeel van een erf dat op de rand 

van het onderzoeksgebied en ten noorden hiervan is gelegen. Er is binnen deze vindplaats 

slechts één vondst gedaan, namelijk een aardewerkscherf die kan dateren uit het Midden- of 

Laat-Neolithicum of de IJzertijd. Eén van de paalsporen is gedateerd door middel van 14C-ana-

lyse, wat een datering in het Midden-Neolithicum opleverde. Op basis van deze resultaten is 

geconcludeerd dat ten noorden van het plangebied een nederzettingsterrein uit het Midden-

Neolithicum en mogelijk uit de IJzertijd aanwezig is.59 

2317875100 / 

2317834100 / 

2317842100 /  

2317826100 / 

2317859100 / 

2317850100 

80 m ten westen van het plan-

gebied 

Volmolenweg, Enkweg, Poel-

kampstraat en Kloosterstraat, 

Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201070/457280 

Type onderzoek: booronderzoek 

Uitvoerder: Arcadis 

Datum: 10-2-2011  

Resultaat:  

Bodem voor groot deel verstoord, in enkele boringen een restant van het plaggendek aange-

troffen, plangebied vrijgegeven. Door regio-archeoloog proefsleuven noodzakelijk geacht.60 

                                                      
56 Holl, 2022. 
57 Kerkhoven, 2011. 
58 Kerkhoven, 2012. 
59 Te Kiefte, 2019. 
60 Brouwer, 2011. 
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4933016100 110 m ten noordoosten van 

het plangebied 

Stuijvenburchstraat, Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201584/457517 

Type onderzoek: booronderzoek 

Uitvoerder: Laagland Archeologie BV 

Datum: 4-1-2021  

Resultaat:  

Plaggendek aangetroffen met hieronder in het zuidelijke deel een B-horizont aangetroffen en in 

het noorden direct de C-horizont. Archeologisch niveau ligt in het noorden op 17,2 m NAP en in 

het zuiden op 17,5 à 17,8 m NAP. Rapport met advies nog niet beschikbaar ten tijde van onder-

havig bureauonderzoek. 

4809938100 120 m ten zuidoosten van het 

plangebied 

Tullekenweg (ong.), Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201543/456990 

Type onderzoek: bureauonderzoek 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 2-4-2020  

Resultaat:  

Hoge verwachting voor alle archeologische perioden vanaf het Laat-Paleolithicum. Plangebied 

ligt op hoger gelegen en met dekzand bedekte daluitspoelingswaaier.61 

4809946100 120 m ten zuidoosten van het 

plangebied 

Tullekenweg (ong.), Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201543/456990 

Type onderzoek: booronderzoek 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 9-4-2020  

Resultaat:  

Bodem bestaat uit 45 cm dik plaggendek met hieronder een akkerlaag/cultuurlaag. Onder het 

plaggendek is nog een deel van een veldpodzolbodem aanwezig. Hoge verwachting blijft be-

houden, vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een karterend booronderzoek en/of 

proefsleuvenonderzoek.62 

4901742100 120 m ten zuidoosten van het 

plangebied 

Tullekenweg (ong.), Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201543/456990 

Type onderzoek: booronderzoek 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 17-11-2020 

Resultaat:  

Aangezien tijdens het karterend booronderzoek geen indicatoren zijn aangetroffen, is geen ver-

volgonderzoek geadviseerd.63 

3976594100 140 m ten zuidoosten van het 

plangebied 

Tulkenweg (ong.), Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201511/457015 

Type onderzoek: bureauonderzoek 

Toponiem: Tulkenweg (ong.), Eerbeek 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 26-10-2015  

Resultaat:  

Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden uit de perioden 

Paleolithicum – Vroege-Middeleeuwen in het plangebied kunnen bevinden. Deze werden ver-

wacht onder een plaggendek en in de top van het dekzand.64 

3976601100 140 m ten zuidoosten van het 

plangebied 

Tulkenweg (ong.), Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201511/457015 

Type onderzoek: booronderzoek 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 5-11-2015  

Resultaat:  

Intact plaggendek met hieronder een restant van een veldpodzolbodem in dekzand. Aange-

zien tijdens het karterend booronderzoek geen indicatoren zijn aangetroffen is het geen ver-

volgonderzoek geadviseerd.65 

4653526100 150 m ten noordwesten van 

het plangebied 

Kloosterstraat & Poelkamp-

straat, Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201050/457319 

Type onderzoek: booronderzoek 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 5-12-2018  

Resultaat:  

Aanvullend verkennend booronderzoek. Deels intacte B-horizont met plaggendek. In noord-

westen begeleiding geadviseerd aangezien hier gegraven wordt tot ca. 10 cm boven het ver-

wachte archeologische niveau. In uiterste noordoosten en zuidoosten proefsleuven geadvi-

seerd aangezien hier dieper dan het verwachte archeologische niveau gegraven wordt. Voor 

overige, verstoorde delen vrijgave geadviseerd. Door regioarcheoloog is besloten dat voor de 

gehele bodemingreep een proefsleuvenonderzoek nodig is.66 

                                                      
61 Ten Broeke, 2020a. 
62 Ibid. 
63.Ten Broeke, 2020b. 
64 Ten Broeke, 2018. 
65 Ibid. 
66 Holl & Sap, 2019. 
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4696757100 150 m ten noordwesten van 

het plangebied 

Kloosterstraat & Poelkamp-

straat, Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201048/457335 

Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 11-4-2019  

Resultaat:  

De bodemopbouw bestaat uit een 60 à 80 cm dikke, humeuze, overwegend verstoorde, bo-

vengrond met hieronder een B(C)-horizont. De C-horizont bevindt zich op 100 à 150 cm –mv. 

Groot aantal recente sporen aangetroffen, waardoor archeologisch relevante sporen waar-

schijnlijk deels zijn verdwenen. In twee van de zes werkputten zijn elf archeologische sporen 

aangetroffen. Het betreffen kuilen uit de Late-Bronstijd – Late-IJzertijd en paalkuilen en een 

hutkom uit vermoedelijk de Vroeg-Romeinse tijd. Het vondstmateriaal bestaat voornamelijk uit 

handgevormd aardewerk en natuursteen. Van de paalkuilen en hutkom zijn houtskoolmon-

sters genomen die door middel van 14C gedateerd worden. De resultaten hiervan waren ten 

tijde van dit bureauonderzoek nog niet bekend. Vanwege de aangetroffen archeologische spo-

ren zijn werkputten 3 en 4 (circa 25 m ten westen van het zuidelijk deel van het huidige plan-

gebied) uitgebreid tot de maximale oppervlakte van de toekomstige bouwvlakken en volledig 

opgegraven. In de overige werkputten was hier geen aanleiding voor. De archeologische spo-

ren bevinden zich op een NAP-hoogte van 18,9 tot 19,4 m NAP.67 

5096029100 160 m ten noordoosten van 

het plangebied 

LCE Eerbeek, Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201693/457425 

Type onderzoek: bureauonderzoek 

Uitvoerder: Vestigia BV 

Datum: 15-7-2021  

Resultaat: onbekend in Archis 

2352072100 160 m ten zuidoosten van het 

plangebied 

Coldenhovenseweg 85, Eer-

beek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201329/456776 

Type onderzoek: booronderzoek 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 13-12-2011  

Resultaat:  

Daluitspoelingswaaierafzettingen afgedekt met dekzand en een dun laagje hellingafspoelings-

materiaal met hierin een plaatselijk afgetopte haarpodzolbodem. In een groenstrook in het 

oosten is de bodem grotendeels intact, maar in het westen, ter plaatse van terreinverhardin-

gen, is de bodem verstoord. Verwacht wordt dat de bodem in het grootste deel van het plan-

gebied (met uitzondering van de groenstroken) verstoord is. Geen vervolgonderzoek geadvi-

seerd.68 

4906051100  180 m ten noordoosten van 
het plangebied 
te Eerbeek 
Gemeente Brummen 
Coördinaat: 201559/457643 

Type onderzoek: booronderzoek 

Uitvoerder: De Steekproef 

Datum: 21-10-2020  

Resultaat:  

Bodem grotendeels tot diep in de C-horizont verstoord, in enkele boringen nog een restant van 

een plaggendek aanwezig. In één boring is een brandspoor aangetroffen, vermoedelijk een 

diepe kuil waarin in is gestookt. In de intacte delen is een proefsleuvenonderzoek aanbevolen 

bij ingrepen dieper dan de verstoorde toplaag.69 

2336026100 210 m ten zuidoosten van het 

plangebied 

Schoonmansdmolenweg 3 en 

Coldenhovenseweg 77, Eer-

beek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201420/456755 

Type onderzoek: booronderzoek 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 22-7-2011  

Resultaat:  

Bodem ter plaatse van het bedrijfsterrein verstoord tot in de C-horizont. Buiten het bedrijfster-

rein zijn in enkele boringen restanten van een haarpodzolbodem aangetroffen. Geen nader 

onderzoek geadviseerd.70 

4671192100 220 m ten noordoosten van 

het plangebied 

Illinckstraat 4, Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201586/ 457668 

Type onderzoek: bureauonderzoek 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 11-2-2019  

Resultaat:  

Plangebied ligt op een hoger gelegen daluitspoelingswaaier. Voor de locatie geldt een hoge 

verwachting voor alle archeologische perioden vanaf het Laat-Paleolithicum. Archeologische 

resten worden verwacht onder een plaggendek.71 

4671208100 220 m ten noordoosten van 

het plangebied 

Illinckstraat 4, Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201586/ 457668 

Type onderzoek: booronderzoek 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 13-2-2019  

Resultaat:  

Intact plaggendek met hieronder restant van een veldpodzolbodem in daluitspoelingswaaieraf-

zettingen. Aangezien tijdens het karterend booronderzoek geen indicatoren zijn aangetroffen, 

is geen vervolgonderzoek geadviseerd.72 

                                                      
67 Derks, 2020. 
68 Spanjaard, 2012a. 
69 Rap & Exaltus, 2020.  
70 Spanjaard, 2012b. 
71 Ten Broeke, 2019. 
72 Ibid. 
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4945215100 230 m ten oosten van het plan-

gebied 

Loubergweg, Eerbeek 

Gemeente Brummen 

Coördinaat: 201633/457138 

Type onderzoek: booronderzoek 

Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten 

Datum: 8-2-2021  

Resultaat:  

Dekzand zonder podzolbodem, in één boring (in het hogere deel) een plaggendek aangetroffen.  

Aangezien in de zone met plaggendek vrijwel geen ingrepen plaatsvinden is geen vervolgon-

derzoek geadviseerd.73 

2123822100 / 

2122445100 

220 m ten noordoosten van 
het plangebied 
Stuijvenburchstraat 25 te Eer-
beek 
Gemeente Brummen 
Coördinaat: 201673/457563 

Type onderzoek: archeologische inspectie 

Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 

Datum: 28-6-2006  

Resultaat:  

Tijdens graafwerkzaamheden zijn drie crematiegraven, twee paalkuilen en een greppel aan 

het licht gekomen. Het betreft een restant van een grafveld uit de Romeinse tijd en/of Vroege-

Middeleeuwen. De sporen en vondsten zijn gedocumenteerd en geborgen.74 

 

 

  

                                                      
73 Hanemaaijer, 2022. 

74 Pronk, 2006. 



 

R 17972.001 versie 1   

Bijlage 4 Vondstmeldingen 
Zaaknummer 
(Waarnemingsnr.) 

Locatie Omschrijving 

4674505100  30 meter ten noorden van het plangebied 
Leidingentracé 17F355 Gnipa Laag-Soeren Hall, Locatie Papierfabriek 
te Eerbeek 
Gemeente Brummen 
Coördinaat: 201254/457235 

Neolithicum - IJzertijd : 
- fragment van een aardewerk object,  
- 5 paalgaten 
 
IJzertijd : 
- 2 kuilen,  
 
Vroege-Middeleeuwen : 
- 4 fragmenten van aardewerk vaatwerk 
 
Late-Middeleeuwen - Nieuwe tijd : 
- 9 kuilen,  
- 9 paalgaten 
 
Nieuwe tijd : 
- 9 fragmenten van keramische bouwma-
teriaal 
- 52 fragmenten van glazen vaatwerk 
 
gevonden tijdens opgraving 

2122445100 
(405922) 

240 meter ten noordoosten van het plangebied 
Stuijvenburchstraat 25 te Eerbeek 
Gemeente Brummen 
Coördinaat: 201675/457560 

Romeinse tijd – Vroege-Middeleeuwen : 
- handgevormd aardewerk 
- fragment van een bronzen fibula 
- crematieresten 
 
gevonden tijdens archeologische inspec-
tie  
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Bijlage 5 Bewoningsgeschiedenis van Nederland 
 

Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis 

van Nederland weergegeven. 

 

Paleolithicum (tot circa 8800 v. Chr.)  

De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, circa 

300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Nederland 

geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De mensen 

die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en maakten ge-

bruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veranderende flora 

en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren, mammoeten, 

paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat-Paleolithicum intensief 

jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, wilde zwijnen en oeros-

sen gejaagd.  

 

Mesolithicum (circa 8800-4900 v. Chr.) 

Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (circa 9000 v. Chr.) verbeterde het klimaat 

voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en fauna 

(o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: vruch-

ten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, trok 

het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, en maakte plaats voor meer territoriumgebonden 

klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jachttechniek aan-

gepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er werden kleine 

vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met de stijging van de tem-

peratuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan toe droge Noordzee-

Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars wisselden nog wel van 

locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de rivieren, tijdens de zomer 

leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook zeehonden als voedselbron 

dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de winter op onder meer pelsdieren 

werd gejaagd.  

 

Neolithicum (circa 5300-2000 v. Chr.)  

Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrijke 

rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten valt af 

te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrarische le-

venswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een half agrarische levensstijl erop 

na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale vernieuwingen 

zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) klei en de 

introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede door de 

productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmonumenten 

bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.  

 

Bronstijd (circa 2000-800 v. Chr.) 

Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. Vuur-

stenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het alge-

meen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden 

van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Nederlands 

grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons worden 

geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had wel tot 
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gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van bezit. 

De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste instantie voortgezet, 

maar rond 1200 v. Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven 

urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een 

greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden, 

in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum koperen 

voorwerpen bekend. 

 

IJzertijd (circa 800-12 v. Chr.)  

In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werktui-

gen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het gebruik 

van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten opzichte 

van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals in het Neo-

lithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of in neder-

zettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens verplaatst. 

Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic fields'). Opval-

lend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die mogelijk op sociale 

ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin luxe, geïmpor-

teerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste begravingen 

vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied gekoloniseerd 

en ontstonden de eerste terpen. 

 

Romeinse tijd (circa 12 v. Chr. - 450 n. Chr.)  

Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aange-

zien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in be-

langrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederlandse 

rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 n. Chr. werd de 

Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaamde 

'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd. 

 

De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van de 

Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 n. Chr., de Romeinse invloed steeds duidelijker. In 

veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aardewerk, 

Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, vooral in Lim-

burg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij ontwikkeld van-

uit een bestaande inheemse nederzetting.  

 

De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds 

beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er 

enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de Limes, 

werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van handelscontacten 

en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de derde eeuw ontstond, onder meer door 

invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen voortduurde 

tot in de vijfde eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting van de grens-

verdediging langs de Rijn. 

 

Middeleeuwen (circa 450-1500 n. Chr.)  

Over de Vroege-Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 n. Chr., is relatief weinig bekend. Zowel 

historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was ten op-

zichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween en de 

mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Romeinse 
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staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezaghebbende status 

was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele periode wordt ook 

wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. 

Vanaf de 10e – 11e eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adellijke grootgrondbezit-

ters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en versterkte 

hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimatologische 

omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, heide en 

veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van dijken en 

kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivaliteit tussen 

de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal geweld, waarvan 

de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, landweren en wal-

len trachtte men zich te beveiligen. 

 

Nieuwe tijd (1500-heden) 

De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en 

wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, han-

delskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke be-

langstelling die resulteert in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industriële 

revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwikkelin-

gen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het grootste deel 

van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. In verband 

met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19e tot het begin van de 20e eeuw 

op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds meer pro-

ducten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd vindt er 

eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat zich tot in 

het begin van de 20e eeuw uit in de kunsten. 
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Bijlage 6 AMZ-cyclus 
 

Het AMZ-proces 

Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de Ar-

cheologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die 

elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelijke, 

prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen gelijk-

tijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap worden 

overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. Na 

elke stap wordt er een besluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek. Indien 

na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeologisch onder-

zoek afgesloten. Ook kan de bevoegde overheid besluiten dat een vindplaats van zo groot belang is, 

dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond beschermd 

te worden door planaanpassing of planinpassing. 

 

Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeo-

logische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische ver-

wachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht moe-

ten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. Hiermee 

start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema). 

 

De eerste fase: Bureauonderzoek 

Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van 

informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, 

binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waarvan een 

beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. 

 

De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) 

Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het IVO 

moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de datering, de 

gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. 

 

Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering 

Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologische 

waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een on-

derscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende fase 

heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed 

zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zones gese-

lecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied systematisch 

onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarderende fase sluit 

aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizontale begrenzing, 

ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.  

 

Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht 

en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit het 

systematisch belopen van het maaiveld van het plangebied. 
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven 

Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen wor-

den kan de bevoegde overheid beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange sleu-

ven van minimaal twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voorgaande 

onderzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij een der-

gelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden. 

 

Variant archeologische begeleiding 

Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 

de archeologische resten te bepalen en indien proefsleuvenonderzoek door praktische redenen niet 

uitvoerbaar is, kan besloten worden tot proefsleuven variant archeologische begeleiding van de sloop- 

of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het werk te 

volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten (van hoge 

archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan alsnog be-

sloten worden om tot een opgraving over te gaan. 

 

De derde fase: Opgraven  

Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de 

wetenschap, kan de bevoegde overheid besluiten over te gaan tot een opgraving. Het doel hiervan is 

volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen 

om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennisvorming over het verleden. 

 

Variant archeologische begeleiding 

Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 

de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot een opgraving variant archeologische 

begeleiding van de sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aan-

wezig zijn om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaam-

heden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader 

onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 
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Schema van de Archeologische Monumenten Zorg 

 

Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling 

▼ 

Toetsing aan archeologisch beleid 

(Gemeente, Provincie, Rijk) 

▼ 

Bureauonderzoek* 

(verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) 

▼ 

Besluit 

(door de bevoegde overheid op basis van resultaten) 

▼ 

Inventariserend veldonderzoek* 

▼ 

Verkennend veldonderzoek   

Door middel van:                 

- terreininspectie            - 

booronderzoek**            

                         

▼ 

▼ 

►**** Karterend veldonderzoek 

Door middel van: 

- oppervlaktekartering 

- booronderzoek** 

- proefsleuven*** 

    ▼***** 

Besluit 

(door de bevoegde overheid op basis van resultaten) 

▼ 

Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie 

    ▼****** 

Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven*** 

(variant begeleiding) 

▼ 

Besluit 

(door de bevoegde overheid op basis van resultaten) 

        ▼ 

Opgraven***           

Verwijderen van de 

archeologische res-

ten door archeolo-

gen 

(variant begeleiding)                                          

     ▼ 

Beschermen 

Bescherming van de 

archeologie door                           

planaanpassing  

 

 

 

 

 

 

► 

 

 

 

 

 

► 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► 

 

 

 

 

 

  

► 

 

 

 

 

Vergunningverlening indien geen onderzoek nood-

zakelijk wordt geacht. 

 

 

 

 

Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van ar-

cheologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie 

(eventueel met bouwkundige voorwaarden). Ook 

kan besloten worden over te gaan op het begeleiden 

van de graafwerkzaamheden door archeologen.*** 

 

 

 

 

 

Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van ar-

cheologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie 

(eventueel met bouwkundige voorwaarden). Ook 

kan besloten worden over te gaan op het begeleiden 

van de graafwerkzaamheden door archeologen.*** 

 

Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van ar-

cheologie, wel archeologische waarden aanwezig 

maar geen vervolgonderzoek noodzakelijk op grond 

van waardering. Einde onderzoek, vrijgeven voor 

functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). 

*    Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is. 

**   Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door de bevoegde overheid. 

***  Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door de bevoegde overheid. 

****  Na een verkennend booronderzoek kan de bevoegde overheid besluiten dat een aanvullend karterend bureauonderzoek 

     moet worden uitgevoerd. 

***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is 

     mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van de bevoegde overheid. 

****** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven of een 

     IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd 

     PvE aanwezig is en met instemming van de bevoegde overheid. 
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Bijlage 7 Planontwerp 
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Bijlage 8 Boorprofielen 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



 

 

 

 


