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Kaartblad 

Periode 

Oppervlakte 

Centrum coördinaat 

Grondgebruik 

Geologie 

Geomorfologie 

Bodem 

Depot 

: Kroosdijk ongenummerd 

: Zieuwent 

: Oost Gelre 

: Gelderland 

: S140049 

: Gemeente Oost Gelre, deskundige namens de bevoegde overheid 

drs. M. Kocken, regio archeoloog 

: VanWestreenen 

: Synthegra bv 

: 09-05-2014 

: drs. H. Kremer (prospector, KNA archeoloog) 

: 61.547 
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: 41B 

: laat-paleolithicum tot en met nieuw tijd 

: Circa 1,5 ha 

: X: 231.320 / Y: 445.850 

: akker 

: dekzand 
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Samenvatting 

Inleiding 

Synthegra heeft in opdracht van VanWestreenen bv een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met 

een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Kroosdijk ongenummerd in Zieuwent 

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek 

De specifieke archeologische verwachting uit het bureauonderzoek wordt weergegeven in onderstaande 

tabel. 

Periode Verwachting 

Hoge ligging 

Verwachting 

Lage ligging 

Verwachte 

kenmerken 

vindplaats 

Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum -

mesolithicum 

middelhoog laag Bewoningssporen, 

tijdelijke 

kampementen: 

vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

onder de bouwvoor, 

eventueel afgedekt door 

een plaggendek 

neolithicum -

vroege 

middeleeuwen 

middelhoog laag Nederzetting: 

cultuurlaag, 

fragmenten 

aardewerk, 

natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

onder de bouwvoor, 

eventueel afgedekt door 

een plaggendek, tot diep in 

de C-horizont 

late 

middeleeuwen -

nieuwe tijd 

laag laag vanaf maaiveld 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 

Archeologische interpretatie veldonderzoek 

De natuurlijke veldpodzolgrond is in het hele plangebied verstoord door ploegwerkzaamheden. 

Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, 

zoals haardkuilen, en bevinden zich in de bovengrond van de oorspronkelijke podzolgrond. Aangezien de 

bodem is verstoord, zijn eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen verloren gegaan. De middelhoge 

verwachting voor vuursteenvindplaatsen voor de hogere delen van het landschap kan daarom naar laag 

worden bijgesteld. De lage verwachting voor de lagere delen van het landschap kan daarom worden 

gehandhaafd. 

Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 

aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de C-

horizont reiken en zijn mogelijk nog intact. Tijdens het booronderzoek zijn echter geen archeologische resten 

of indicatoren aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid een vindplaats uit deze periode. Daarom kan de 
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verwachting om archeologische waarden uit de perioden neolithicum tot en met de nieuwe tijd aan te treffen 

voor het plangebied op laag worden gesteld. 

Aanbeveling 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek 

geadviseerd. 
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1 Inleiding 

1.1 Onderzoekskader 

Synthegra heeft in opdracht van VanWestreenen bv een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met 

een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Kroosdijk ongenummerd in Zieuwent 

(afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van een agrarisch bedrijf. 

De diepte van de toekomstige bodemverstoring zal tot maximaal 2,1 meter beneden maaiveld reiken, waarbij 

de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden verstoord, dat in dit gebied vanaf 30 cm 

beneden maaiveld verwacht kan worden. 

Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 

waarden verloren gaan. Daarom is op basis van het Verdrag van Malta, waaruit de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg uit 2007 is voortgevloeid, voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch 

onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

versie 3.3 1 en de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek. 2 Het veldwerk is uitgevoerd op 9 mei 2014. 

De bevoegde overheid, de gemeente Oost Gelre, heeft een specifiek archeologisch beleid vastgesteld en 

beschikt over een Archeologische Verwachtings- of Beleidsadvieskaart. 3 Volgens het vigerende beleid dient 

voor het plangebied een bureauonderzoek opgesteld te worden en/of een inventariserend veldonderzoek te 

worden uitgevoerd in de vroegste fase van de planvorming. 

De bevoegde overheid, de gemeente Oost Gelre, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een 

selectiebesluit nemen. 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 

de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 

waarden. 

Het doel van het karterend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel door de 

intactheid van de bodemopbouw vast te stellen en de eventueel aanwezige archeologische resten en/of 

vindplaatsen te inventariseren. 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord 4 : 

1. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante natuurlijke afzettingen 

in het omringende gebied (binnen een afstand tot ca. 200 m van de onderzoekslocatie) en in de ondiepe 

ondergrond? d) Hoe dik is de holocene deklaag? 

1 SIKB 2010. 
2 SIKB 2006. 
3 (Raap rapport 1757) 
4 Willemse en Kocken 2012. 
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2. Wat is a) de aard (ontstaanswijze en classificatie) b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van natuurlijke 

bodemhorizonten in het omringende gebied? 

3. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van eventueel aanwezige 

antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige 'verstoringslagen', bemestingslagen e.d) in het 

omringende gebied? 

4. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) dikte, en c) omvang van eventueel in het omringende gebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, colluvium, 

kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

5. Wat is het historisch landgebruik van de onderzoekslocatie en het omringende gebied geweest, uitgaande 

van a) de Hottingerkaart, b) het Kadastraal minuutplan, c) de Topografisch Militaire Kaart 1850 en d) het 

Bonneblad? 

6. Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen ('waarnemingen' inclusief uitkomsten 

historisch kaartonderzoek uit 5) zijn reeds binnen het onderzoeksgebied en/of binnen de landschappelijke 

eenheden rondom de onderzoekslocatie bekend? Vermeld per vondst- en/of spoorcomplex minimaal: 

a) bronvermelding (onderzoeksrapportages, ARCHIS-gegevens), b) de materiaalcategorieën, 

c) ouderdom, d) ruimtelijke (geografische) verspreiding, e) stratigrafische verspreiding (diepteligging en/of 

dikte vondstlaag), f ) fragmentatie, 

g) waarnemingsmethode, h) interpretatie, dat wil zeggen zowel systemisch (indien redelijkerwijs uit de 

gegevens af te leiden) als volgens het principediagram in figuur 2 op pagina 52 (zo gespecificeerd mogelijk 

(top-down typering) op basis van de waarnemingen). 

7. Gegeven 1 tot en met 4; met welke (primaire) natuurlijke formatieprocessen (fasen van sedimentatie, 

erosie, laterale verplaatsing, bodemvorming, degradatie e.d.) heb je te maken in het onderzoeksgebied 

8. Gegeven 5 en 6; met welke (primaire) culturele formatieprocessen (grondbewerking, bemesting, ophoging, 

betreding, percelering, [de-]constructie, materiaaltypen, materiaalgebruik en materiaaldepositie e.d.) heb je te 

maken in het onderzoeksgebied [inclusief (sub)recente36 bodemverstoring als gevolg van (sub)recent 

landgebruik/inrichting]? 

9. Gegeven 7 en 8; welke kunnen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming (geografisch en 

stratigrafisch) van eventuele aanwezige vondstspreidingen, de vondstdichtheid, vondst- en spoorniveaus 

(stratigrafisch), en de fysieke kwaliteit van eventueel aanwezige archeologische resten? 

10. Gegeven 1 tot en met 9; wat is de aard (mobilia [materiaalsoorten, fragmentatie, dichtheden], immobilia, 

ruimtelijke en stratigrafische spreiding, etc.) van (mogelijk) aanwezige vondst- en/of spoorcomplexen? 

11. Hoe manifesteren deze zich tijdens prospectieonderzoek (prospectiekenmerken, geografisch en 

stratigrafisch)? 

12. Welke vondst- en/of spoorcomplexen (conform het principediagram) kunnen binnen het onderzoeksgebied 

aangetoond worden? Licht beargumenteerd toe. 

13. Met de inzet van welke zoekmethoden (detectie- en waarnemingsvorm, monsterbehandeling en 

zoekstrategieën) kunnen deze vondst- en/of spoorcomplexen (indicatoren) systematisch opgespoord worden 

(zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)? Licht beargumenteerd toe met verwijzing naar 

de verschillende KNA-leidraden. 
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De volgende vragen worden beantwoord op basis van de resultaten van het veldwerk; 

14. Wat is a) de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante 

natuurlijke afzettingen in de ondiepe ondergrond ter plaatse van het onderzoeksgebied? d) hoe dik is de 

holocene deklaag? 

15. Wat is a) de aard (kleur, textuur, samenstelling), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van natuurlijke 

en eventueel antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige 'verstoringslagen', bemestingslagen e.d.), 

ter plaatse van het onderzoeksgebied? 

16. Wat is a) de aard, b) dikte en c) omvang van eventueel ter plaatse van het onderzoeksgebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, kleidek, 

afvallaag, ophogingslaag)? 

17. Indien er afdekkende lagen voorkomen; wat is a) de aard (ontstaanswijze, kleur, textuur, samenstelling), 

b) gaafheid en c) dikte van het onderliggende afgedekte bodemprofiel (natuurlijke en antropogene 

bodemhorizonten zoals oude akkerlagen) en/of afzettingen? 

18. Wat is a) de diepte tot waarop artefacten van recente ouderdom ('modern' afvalmateriaal) in het 

bodemprofiel voorkomen en/of b) tot welke diepte in het bodemprofiel is sprake van een 'recente' 

bodemverstoring (bodemgaafheid)? 

19. Toetsing: Uitgaande van de onderzoeksstrategie uit 13, zijn de verwachte vondst- en/of spoorcomplexen 

(archeologische indicatoren) binnen het onderzoeksgebied aanwezig? Geef de mate van zekerheid of 

onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

20. Toetsing: Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, in hoeverre komen de uitkomsten 

overeen met de resultaten van het bureauonderzoek (toetsen vragen 1 t/m 4)? Geef de mate van zekerheid of 

onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

21 . Evaluatie: Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, hoe adequaat is de gekozen 

zoekstrategie geweest (evaluatie vraag 7 t/m 13)? Licht beargumenteerd toe. Indien archeologische resten 

(indicatoren) aanwezig zijn: 

22. Wat is de (mogelijke) omvang, aard, datering en fysieke kwaliteit van deze archeologische vondst- en/of 

spoorcomplexen? Licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

23. Wat is de a) diepteligging van de top van het niveau met archeologische vondst- en/of spoorcomplexen 

('vondstlaag') ten opzichte van het maaiveld? 

Wat is b) de dikte van deze vondstlaag of vondstlagen? Licht toe aan de hand van een beargumenteerde 

interpretatie van onderlinge boorprofielen. 

24. In hoeverre is deze vondstlaag/vondstlagen of het vondstmateriaal op, of in, de bodem representatief voor 

die in de diepere bodem? 

25. In hoeverre is de vondstlaag of het vondstmateriaal op, of in, de bodem representatief voor de ligging en 

verbreiding van een eventueel sporenniveau? 

26. Hoe kan men de prospectieresultaten vertalen in termen van conservering/kwaliteit, en/of verdere zoek- of 

waarderingsstrategieën? 

27. Welke consequenties zal voortgaande planuitvoering op de archeologische resten kunnen hebben? 

28. Welke a) mogelijkheden zijn er, of welk perspectief is er, voor in situ behoud. Wat zijn b) daarvoor de 

randvoorwaarden? Hoe c) dienen deze randvoorwaarden tijdens de waarderende fase te worden onderzocht? 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied is circa 1,5 ha groot en ligt aan de Kroosdijk in Zieuwent (afbeelding 1.1). Het terrein beslaat 

een deel van een akker. Het plangebied is in gebruik als akker. De hoogte van het maaiveld varieert van circa 

18,1m +NAP in het noordoosten tot circa 18,7 m +NAP in het zuidoosten van het plangebied (Normaal 

Amsterdams Peil). 5 
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Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 

kader (Bron: Topografische Dienst 1998). 

1.4 Toekomstige situatie plangebied 

In het plangebied zal een landbouwbedrijf opgericht worden (afbeelding 1.2). 

5 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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0 v \ ľ 

-VS \ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ siăÊÊ\ 

i ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ 

S i t u a t i e ^ X 
Kad. gemeente Lichtenvoorde X 
Sectie: L x 
NO,: 712, 713,714,715 ^ 

Kad. gemeente Lichtenvoorde X 
Sectie: L x 
NO.: 712, 713,714,715 

Afbeelding 1.2: Toekomstige situatie binnen het plangebied, aangegeven met de rechthoekige structuren 

(Bron: opdrachtgever) 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 

verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 

relevante (schriftelijke) bronnen. Voor het bureauonderzoek zijn met name gegevens over bekende 

archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied verzameld. Dit is aangevuld met historisch en fysisch-

geografisch onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van 

historische kaarten en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 

2.2 Landschapsgenese 

Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn de 

volgende bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd: 

» Geologische Kaart, schaal 1:600.000 

» Geomorfologische Kaart, schaal 1:50.000 

» Bodemkaart, schaal 1:50.000 

» Relevante achtergrondliteratuur 

Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Lithostratigrafische Indeling van de Ondiepe 

Ondergrond. 6 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 

Geologie en geomorfologie 

Het plangebied ligt in het Oost-Nederlands zandgebied. Het landschap heeft zijn huidige reliëf vooral tijdens 

de laatste ijstijd, het Weichselien (circa 115.000 - 11.755 jaar geleden), gekregen. Volgens de Geologische 

overzichtskaart van Nederland komen in het plangebied dan ook afzettingen voor die in deze periode zijn 

afgezet, namelijk fluvioperiglaciale afzettingen bedekt met dekzand. 7 

In het Weichselien heeft het landijs Nederland niet bereikt, maar is het klimaat wel koud en droog. Gedurende 

een zeer koude periode, het Pleniglaciaal (circa 75.000 - 15.700 jaar geleden), is de ondergrond periodiek 

permanent bevroren geweest en heeft het regen- en sneeuwsmeltwater over het oppervlak afgestroomd. 

Hierdoor zijn fluvioperiglaciale afzettingen, ook wel sneeuwsmeltwaterafzettingen genoemd, gevormd en 

dalen uitgesleten. de fluvioperiglaciale afzettingen zijn afgezet in de vorm van welvingen en vlaktes. De 

fluvioperiglaciale afzettingen zijn zeer divers en bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, leemlagen en 

plantenresten en worden tot de Formatie van Boxtel gerekend. 8 

De fluvioperiglaciale afzettingen zijn later grotendeels bedekt met dekzand. In de koudste en droogste 

perioden van het Weichselien, met name tijdens het Laat Pleniglaciaal (circa 26.000 - 15.700 jaar geleden) en 

6 De Mulder et al. 2003 en via www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe 

Ondergrond. 
7 TNO Bouw en Ondergrond 2008. 
8 Berendsen 2004, 189. 
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in sommige periodes van het Laat-Glaciaal (circa 15.700 - 11.755 jaar geleden) is de vegetatie vrijwel 

verdwenen geweest. Hierdoor heeft op grote schaal verstuiving opgetreden en is dekzand afgezet.
9

 Dit (vaak 

lemige) zand is kalkloos, fijnkorrelig (150 - 210 uxn), goed afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind en 

wordt tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend.
1 0

 Het reliëf, dat hierbij in het 

landschap is ontstaan, wordt gekenmerkt door vlaktes, depressies en dekzandkopjes, afgewisseld met 

langgerekte ruggen. Volgens de gemeentelijke geomorfologische kaart ligt het plangebied in een golvende 

dekzandvlakte (afbeelding 2.1, weergegeven in lichtbruin en geel). De zuidelijke rand ligt op een dekzandrug, 

afgedekt door een plaggendek (afbeelding 2.1, weergegeven in donkerbruin). 

Ook op de hoogtekaart
1 1

 (afbeelding 2.2) valt op dat de hoogte van het maaiveld glooit. De hogere delen 

worden weergegeven in geeloranje kleuren en de lage delen in groene kleuren. 

231000 231Ë00 231000 "' "" 231SŨŨ 

Geel dekzandlaagte 

Lichtbruin dekzandwelving overwegend podzolgronden 

Bruin dekzandwelving met overwegend een plaggendek 

Donkerbruin dekzandruggen afgedekt door een dik plaggendek 

Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de Landschappenkaart van de gemeente Oost Gelre1:10.000, 

aangegeven met de beide rode kaders (Bron: Raap rapport 1757, kaartbijlage 1). 

9

 Berendsen 2004, 113. 

1 0

 Berendsen 2004, 190. 

1 1

 www.ahn.nl 
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Afbeelding 2.2: Ligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN), aangegeven 

met het rode kader (Bron: www.ahn.nl). 

In het Holoceen (circa 11.755 jaar geleden tot heden) werd het klimaat warmer en vochtiger en is het 

landschap door geologische processen weinig veranderd. Het dekzand werd door de toenemende vegetatie 

vastgelegd en de beken sneden zich in. De beken volgden vaak de natuurlijke laagten, zoals de eerder 

gevormde dalen. In de omgeving van het plangebied zuid loopt geen beek. 

Bodem 

Volgens de bodemkaart van Nederland (geraadpleegd via Archis, afbeelding 2.3) komen in het plangebied 

veldpodzolgronden (code Hn23) voor. Dit komt in grote lijnen overeen met het beeld van de 

Landschappenkaart van de gemeente Oost Gelre, alleen wordt op deze laatste kaart aan de zuidelijke rand 

van het plangebied, op de dekzandrug, een plaggendek verwacht. 

Wanneer het plaggendek dikker is dan 50 cm is sprake van een hoge zwarte - of bruine enkeerdgrond (code 

zEZ21 of bEZ21). 1 2 

De plaggenophoging is meestal in de late middeleeuwen begonnen toen op grote schaal het systeem van 

potstalbemesting is toegepast. Plaggen zijn met veemest vermengd en op de akkers uitgespreid om de 

bodem vruchtbaarder te maken. In de loop der tijd is hierdoor een plaggendek op de oorspronkelijke bodem 

ontstaan. De oorspronkelijke bodem is naar verwachting een podzolgrond. 

1 2 De Bakker en Schelling 1989, 141. 
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Podzolering is een natuurlijk proces dat plaats vindt op de goed ontwaterde zandgronden. Door infiltrerend 

regenwater worden kleine deeltjes zoals ijzer, aluminium en lutum uitgespoeld, ook wel uitloging genoemd. 1 3 

Deze deeltjes worden door het water naar beneden getransporteerd en spoelen daar in. De 

veldpodzolgronden bestaan uit een humeuze, donkere bovengrond (Ap-horizont), die circa 25 cm dik is, 

waaronder een lichtgrijze E-horizont (uitspoelingshorizont) aanwezig i s . 1 4 Hieronder ligt de bruingekleurde B-

horizont (inspoelingshorizont), die geleidelijk overgaat in de C-horizont. Afhankelijk van de vroegere 

bodembewerking is de oorspronkelijke A-, E- en/of B-horizont in meer of mindere mate intact. 

Hn23 

Zn23 

L E G E N D A 

Hn23 veldpodzolgronden in lemig zand 

Zn23 vlakvaaggronden in lemig zand 

Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000, aangegeven met de 

beide rode kaders (Bron: ARCHIS2, www.archis2.archis.nl, het registratie- en informatiesysteem van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 

Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangegeven met zogenaamde 

grondwatertrappen. Het plangebied wordt ter plaatse van de veldpodzolgronden gekenmerkt door een 

grondwatertrap V. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan 40 cm beneden 

maaiveld en de gemiddeld laagste grondwaterstand minder diep dan 120 cm beneden maaiveld wordt 

aangetroffen. 

1 3 De Bakker en Schelling 1989, 30. 
1 4 De Bakker en Schelling 1989, 127. 
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Ter plaatse van de hoge zwarte enkeerdgronden komt grondwatertrap VI voor. Dit betekent dat de gemiddeld 

laagste grondwaterstand wordt aangetroffen tussen de 80 en 120 cm beneden maaiveld. De gemiddeld 

hoogste grondwaterstand bevindt zich dieper dan 40 cm beneden maaiveld. 
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2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 

In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische en/of ondergrondse 

bouwhistorische waarden bekend zijn. Hiervoor zijn de volgende bronnen binnen de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd: 

» Centraal Archeologisch Archief (CAA) 

» Centraal Monumenten Archief (CMA) 

» Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS II) 

Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

» Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Oost Gelre 

Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE geldt voor het plangebied een 

hoge archeologische verwachting (bijlage 2).Op de Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Oost 

Gelre heeft het plangebied wisselende archeologische waarde, afhankelijk van de landschappelijke ligging. 

Voor de lagere delen van de dekzandvlakte geldt een lage archeologische verwachting (weergegeven in 

groen), voor de hogere delen geldt een middelhoge archeologische verwachting (weergegeven in geel) en 

voor de hoger gelegen dekzandrug geldt een hoge archeologische verwachting (weergegeven in rood). 

Vanwege het gedetailleerde schaalniveau en het beleid van de gemeente wordt deze kaart als leidend 

beschouwd. 

Am1",' rjlrļoriļ ů lţfvf":-HTř|-;i]i:.i;hmř̂ r-Jf n mąĩ r*n ŗ-Lujŗtndik, ţffepJrr- j \ŴL 1 ' 

I I Aki1.1 tåi+ļtH-ń iļţífruitľi iwt Hľi mddttouhq» iirhnaJn-jHrh* mwïthbtnļi y ^ ^ ^ . \ ì ^ ^ ^ v Í İ L X ^ ^ / " " " ļ ' 

ţ iťtńi í - i r t id j t í + l í i U ń ^ ^ ļ ļ į ^ ^ ^ h ^ ^ s Į a y ^ ^ ļ V ļ - H M 

231000 232ŌŌŌ 

231000 232000' 

Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op de Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Oost 

Gelre, aangegeven met het rode kader (Bron: Raap rapport 1757, kaartbijlage 2, blad 2.) 
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Uit de archieven en ARCHIS II van de RCE blijkt dat binnen het plangebied geen archeologische 

monumenten en waarnemingen aanwezig zijn (bijlage 2). Het plangebied ligt wel binnen de 

onderzoeksmelding van een bureauonderzoek Uit de directe omgeving (binnen een straal van 500 m) is één 

onderzoeksmelding bekend. 

Onderzoeksmelding 34.756 betreft één bureauonderzoek uitgevoerd voor drie deelgebieden; het Beltrumse 

Veld, de Ruurlose Broek en Mariënvelde. Het huidige plangebied ligt in dit onderzoeksgebied. 

Onderzoeksmelding 50.016 betreft een bureauonderzoek en een karterend booronderzoek uitgevoerd voor 

een locatie aan de Doorndijk, circa 450 ten noorden van het huidige plangebied. Een vervolgonderzoek werd 

niet noodzakelijk geacht. 
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2.4 Historische ontwikkeling 

Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal en relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd, 

dat in onderstaande paragraaf is weergegeven. 

Op zowel de kaart uit 1830-1855 (afbeelding 2.5) als de kaart uit circa 1900 is te zien dat het plangebied al 

verkaveld is. Er is geen bebouwing in het plangebied aanwezig. Een voorloper van de huidige Kroosdijk is op 

deze kaarten al aanwezig. 

232000 233000 

Afbeelding 2.5: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1830-1855, aangegeven met het rode kader 

(Bron: Wolters Noordhoff Atlasproducties 1990, Oost-Nederland). 
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Afbeelding 2.6: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1900, aangegeven met het rode kader (Bron: 

www.archis2.archis.nl). 

Bodemverstoring 

Binnen het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen, saneringen of ondergrondse olietanks, 

benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren zijn 

gegaan. 1 5 

1 5 www.bodemloket.nl 
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1. 

Op de Gemeentelijke Verwachtingskaart varieert de archeologische verwachting binnen het plangebied van 

laag naar hoog. Deze wisselende archeologische verwachting hangt samen met de variaties in hoogteligging 

binnen het plangebied. 

Het plangebied ligt in overwegend in een golvende dekzandvlakte. De zuidelijke rand ligt op een dekzandrug. 

Gezien de ouderdom van het dekzand kunnen in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het laat-

paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. 

De jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor 

(de flanken van) hoger liggende terreingedeelten in het landschap gekozen, bij voorkeur in de buurt van open 

water. Water was een belangrijk gegeven, niet alleen voor het lessen van de dorst, nabij water heerst er ook 

een grotere biodiversiteit, wat de jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel vergemakkelijkt. 

Vuursteenvindplaatsen worden gekenmerkt door een vuursteenspreiding aan het toenmalige oppervlak en 

eventueel sporen in de vorm van ondiepe haardkuilen. De vuursteenartefacten kunnen vanaf het maaiveld 

worden verwacht als deze zijn aangeploegd. In situ vondsten en sporen bevinden zich in de top van de 

podzolgrond en eventuele sporen kunnen worden aangetroffen vanaf de B-horizont. Het plangebied ligt voor 

een deel relatief hoog maar in de directe omgeving van het plangebied liep geen beek. Met name het hogere 

deel van het plangebied heeft mogelijk een geschikte verblijfplaats gevormd voor de jager-verzamelaars uit 

de steentijd. Daarom is aan het hogere deel van het plangebied een middelhoge verwachting toegekend voor 

vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. Voor de lagere delen van het plangebied 

geldt een lage archeologische verwachting. Archeologische resten uit deze perioden bestaan hoofdzakelijk uit 

fragmenten vuursteen en enkele grondsporen van bijvoorbeeld ondiepe haardkuilen in de top van de 

podzolgrond, mogelijk afgedekt door een plaggendek. 

Vanaf het neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door 

sedentaire nederzettingen. In de beginperiode combineert men de eigen teelt met het jagen en verzamelen, 

maar geleidelijk stapt men over naar landbouw en veeteelt en worden jagen en verzamelen steeds minder 

belangrijk. Vanaf deze periode wordt de invloed van de mens op het landschap zichtbaar. Bossen werden 

gekapt, zodat de grond als landbouwgrond in gebruik kon worden genomen. In de ijzertijd-Romeinse tijd nam 

bovendien de behoefte aan hout toe en zijn bossen platgebrand. De nederzettingen worden gekenmerkt door 

permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. Voor de watervoorziening worden 

waterputten gegraven en in en nabij de nederzetting worden afvalkuilen gegraven. Deze sporen kunnen diep 

in de bodem reiken, waardoor een oppervlakkige verstoring enkel impact heeft op de bovenste delen van de 

sporen. Ondiepe sporen kunnen echter wel zijn verdwenen. Sporen uit het neolithicum tot en met de vroege 

middeleeuwen kunnen onder het plaggendek vanaf de B-horizont van de podzolgrond tot in de C-horizont 

worden aangetroffen. De relatief hoog gelegen delen van het plangebied vormen een geschikte 

bewoningslocatie, dus is aan de hogere delen van het plangebied een hoge verwachting toegekend voor 

nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Voor de lagere delen van het 

plangebied geldt een lage archeologische verwachting. 
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In de loop van de tijd verandert het bewoningspatroon. In de late middeleeuwen concentreert de bewoning 

zich in dorpen en bewoningsclusters. Rondom deze dorpen ligt het landbouwareaal dat zorgt voor de 

voedselvoorziening van de inwoners. In deze periode is een hoge ligging van het gebied niet meer bepalend 

voor het bewoningspatroon, maar heeft wel de voorkeur. De lagere gebieden worden geleidelijk in gebruik 

genomen. Het plangebied ligt buiten de kern van Zieuwent. In het plangebied is deels een plaggendek 

opgeworpen waaruit blijkt dat het onderdeel heeft uitgemaakt van het landbouwareaal. Voor de late 

middeleeuwen geldt daarom een lage archeologische verwachting voor het hele plangebied. 

Periode Verwachting 

Hoge ligging 

Verwachting 

Lage ligging 

Verwachte 

kenmerken 

vindplaats 

Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum -

mesolithicum 

middelhoog laag Bewoningssporen, 

tijdelijke 

kampementen: 

vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

onder de bouwvoor, 

eventueel afgedekt door 

een plaggendek 

neolithicum -

vroege 

middeleeuwen 

middelhoog laag Nederzetting: 

cultuurlaag, 

fragmenten 

aardewerk, 

natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

onder de bouwvoor, 

eventueel afgedekt door 

een plaggendek, tot diep in 

de C-horizont 

late 

middeleeuwen -

nieuwe tijd 

laag laag vanaf maaiveld 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 

3.1 Methode 

Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is aan de hand van de 

Leidraad Inventariserend Veldonderzoek 1 6 een karterend booronderzoek met een boordichtheid van ten 

minste 10 boringen per hectare uitgevoerd. Hiermee is het onderzoek verkennend voor vuursteenvindplaatsen 

uit de steentijd en karterend voor nederzettingsresten uit de latere perioden. Aangezien het plangebied circa 

1,5 hectare groot is, zijn in totaal 15 boringen gezet. Voor zover de terreinomstandigheden (bebouwing, 

verhardingen, begroeiing etc.) het toelieten, is een boorgrid van 30 x 35 m gehanteerd, waarbij de afstand 

tussen de raaien 30 m en de afstand tussen de boringen 35 m bedraagt. Voor een optimale verdeling van de 

boringen verspringt het beginpunt van een raai 17,5 m ten opzichte van de naastgelegen raai. De exacte 

boorlocaties zijn ingemeten met een meetlint. 

Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 25 

cm in de C-horizont. Het opgeboorde sediment is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 x 4 mm en 

geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De boringen zijn lithologisch beschreven 

conform de NEN 5104 1 7 en bodemkundig 1 8 geïnterpreteerd. 

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

De locaties van de boringen staan in bijlage 3 en de boorprofielen in bijlage 4. Binnen het terrein zijn 

hoogteverschillen waargenomen. Het maaiveld golft ligt. Dit komt overeen met het kaartbeeld van de 

hoogtekaart. 

Op basis van het bureauonderzoek werd in het plangebied dekzand verwacht waarin zich een 

veldpodzolgrond zou hebben ontwikkeld. De zuidelijke rand zou zijn afgedekt door een plaggendek. 

Op een diepte variërend van 30 tot 50 cm beneden het maaiveld is matig fijn, matig siltig, matig tot sterk roest 

houdend zand aangetroffen, de C-horizont. Het materiaal van de C-horizont is geïnterpreteerd als dekzand 

(Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel). In 10 boringen wordt de C-horizont, gescheiden door een 

scherpe grens, direct afgedekt door het matig fijne, matig humeuze, plantenresten bevattende, licht bruingrijze 

zand van de bouwvoor. In twee boringen bevindt zich tussen de bouwvoor en de C-horizont een laagje zand 

waarin het zand van de bouwvoor gemengd met het zand van de C-horizont voorkomt. In twee boringen, 

boring 5 en 13 wordt de C-horizont afgedekt door een plaggendek met een dikte van circa 20 cm (Aa-

horizont). Omdat de dikte van het plaggendek in combinatie met de dikte van de bouwvoor 50 cm bedraagt is 

hier sprake van een hoge enkeerdgrond. Deze beide boringen zijn geplaatst aan de zuidelijke rand van het 

plangebied. 

1 6 SIKB 2006. 
1 7 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 
1 8 De Bakker en Schelling 1989. 
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3.3 Archeologische indicatoren 

Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die 

wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. 

3.4 Archeologische interpretatie 

De natuurlijke veldpodzolgrond is in het hele plangebied verstoord door ploegwerkzaamheden. 

Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, 

zoals haardkuilen, en bevinden zich in de bovengrond van de oorspronkelijke podzolgrond. Aangezien de 

bodem is verstoord, zijn eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen verloren gegaan. De middelhoge 

verwachting voor vuursteenvindplaatsen voor de hogere delen van het landschap kan daarom naar laag 

worden bijgesteld. De lage verwachting voor de lagere delen van het landschap kan daarom worden 

gehandhaafd. 

Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 

aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de C-

horizont reiken en zijn mogelijk nog intact. Tijdens het booronderzoek zijn echter geen archeologische resten 

of indicatoren aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid een vindplaats uit deze periode. Daarom kan de 

verwachting om archeologische waarden uit de perioden neolithicum tot en met de nieuwe tijd aan te treffen 

voor het plangebied op laag worden gesteld. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied gold op basis van het bureauonderzoek voor de hogere 

delen van het plangebied een middelhoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum 

en mesolithicum, en voor de lagere delen gold een lage verwachting voor deze periode. Voor 

nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen gold voor de hogere delen van het 

plangebied een middelhoge verwachting, en voor de lagere delen gold een lage verwachting voor deze 

periode. Voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd gold voor het hele plangebied een lage verwachting. 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van deze verwachting. 

4.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen 

1. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante natuurlijke afzettingen 

in het omringende gebied (binnen een afstand tot ca. 200 m van de onderzoekslocatie) en in de ondiepe 

ondergrond? d) Hoe dik is de holocene deklaag? 

De C-horizont bestaat uit dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel), dat door de wind is 

afgezet tijdens het Weichselien. Er is geen sprake van een holocene deklaag. 

2. Wat is a) de aard (ontstaanswijze en classificatie) b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van natuurlijke 

bodemhorizonten in het omringende gebied? 

In de C-horizont heeft zich naar verwachting een veldpodzolgrond (code Hn23) ontwikkeld. 

3. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van eventueel aanwezige 

antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige 'verstoringslagen', bemestingslagen e.d) in het 

omringende gebied? 

Er is naar verwachting aan de zuidelijke rand van het plangebied sprake van plaggendek dat is ontstaan vanaf 

circa 1500 toen op grote schaal het systeem van potstalbemesting werd toegepast. 

4. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) dikte, en c) omvang van eventueel in het omringende gebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, colluvium, 

kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

Een plaggendek van een enkeerdgrond heeft per definitie een minimale dikte van 50 cm. 

5. Wat is het historisch landgebruik van de onderzoekslocatie en het omringende gebied geweest, uitgaande 

van a) de Hottingerkaart, b) het Kadastraal minuutplan, c) de Topografisch Militaire Kaart 1850 en d) het 

Bonneblad? 

Op de geraadpleegde kaarten is geen bebouwing in het plangebied aanwezig. Het plangebied bestaat uit 

woeste grond dan wel landbouwgrond. 

6. Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen ('waarnemingen' inclusief uitkomsten 

historisch kaartonderzoek uit 5) zijn reeds binnen het onderzoeksgebied en/of binnen de landschappelijke 

eenheden rondom de onderzoekslocatie bekend? Vermeld per vondst- en/of spoorcomplex minimaal: 

a) bronvermelding (onderzoeksrapportages, ARCHIS-gegevens), b) de materiaalcategorieën, 

c) ouderdom, d) ruimtelijke (geografische) verspreiding, e) stratigrafische verspreiding (diepteligging en/of 

dikte vondstlaag), f ) fragmentatie, 
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g) waarnemingsmethode, h) interpretatie, dat wil zeggen zowel systemisch (indien redelijkerwijs uit de 

gegevens af te leiden) als volgens het principediagram in figuur 2 op pagina 52 (zo gespecificeerd mogelijk 

(top-down typering) op basis van de waarnemingen). 

Op de gemeentelijke verwachting kaart geldt een wisselende archeologische verwachting, dit hangt samen 

met de variatie in hoogteligging binnen het plangebied. Binnen het plangebied zijn geen archeologische 

monumenten of waarnemingen aanwezig. Wel ligt het plangebied binnen een groter terrein waarvoor een 

bureauonderzoek is uitgevoerd. In een straal van 500 m rondom het plangebied zijn evenmin archeologische 

monumenten en waarnemingen bekend, maar wel een onderzoeksmelding. Bij het uitgevoerde onderzoek is 

geen vindplaats aangetroffen. 

7. Gegeven 1 tot en met 4; met welke (primaire) natuurlijke formatieprocessen (fasen van sedimentatie, 

erosie, laterale verplaatsing, bodemvorming, degradatie e.d.) heb je te maken in het onderzoeksgebied? 

Onbekend. Van het verwachte plaggendek in het zuiden van het plangebied gaat een conserverende werking 

uit op eventuele archeologische vindplaatsen. 

8. Gegeven 5 en 6; met welke (primaire) culturele formatieprocessen (grondbewerking, bemesting, ophoging, 

betreding, percelering, [de-]constructie, materiaaltypen, materiaalgebruik en materiaaldepositie e.d.) heb je te 

maken in het onderzoeksgebied [inclusief (sub)recente36 bodemverstoring als gevolg van (sub)recent 

landgebruik/inrichting]? 

Het plangebied is in gebruik als akker. Ploegwerkzaamheden kunnen tot verstoring hebben geleid. 

9. Gegeven 7 en 8; welke kunnen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming (geografisch en 

stratigrafisch) van eventuele aanwezige vondstspreidingen, de vondstdichtheid, vondst- en spoorniveaus 

(stratigrafisch), en de fysieke kwaliteit van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Het ploegen kan hebben geleid tot verspreiding van de vondsten. Het (oppervlakkige) sporenniveau kan ook 

zijn aangetast. Daar waar een plaggendek aanwezig is, is de schade aan het archeologisch bodemarchief 

naar verwachting beperkt. 

10. Gegeven 1 tot en met 9; wat is de aard (mobilia [materiaalsoorten, fragmentatie, dichtheden], immobilia, 

ruimtelijke en stratigrafische spreiding, etc.) van (mogelijk) aanwezige vondst- en/of spoorcomplexen? 

Type 0: spoorloze complexen met een zeer lage en/of diffuse vondstdichtheid; deze kunnen worden verwacht 

in de top van het dekzand. 

Type 1: spoorarme complexen met een lage vondstdichtheid in een zwak ontwikkelde cultuurlaag; kunnen 

worden verwacht in de top van het dekzand. 

Type 4: complexen met een matige tot hoge dichtheid aan vondsten en sporen waarvan de vondstlaag 

gedeeltelijk is opgenomen in de bouwvoor; kunnen worden verwacht in de top van het dekzand. 

11. Hoe manifesteren deze zich tijdens prospectieonderzoek (prospectiekenmerken, geografisch en 

stratigrafisch)? 

Type 0: door de afwezigheid van een cultuurlaag en de lage vondstdichtheid kan een dergelijk complex gemist 

worden bij prospectieonderzoek ; 

Type 1: de cultuurlaag kan in de boor worden herkend 

Type 4: de vondsten kunnen in de boor worden waargenomen 

12. Welke vondst- en/of spoorcomplexen (conform het principediagram) kunnen binnen het onderzoeksgebied 

aangetoond worden? Licht beargumenteerd toe. 

Type 0: spoorloze complexen (S0: spoordichtheid ^,50 van het onderzochte oppervlak) met een zeer lage 

en/of diffuse vondstdichtheid (A0^0 vondsten [groter dan 4 mm] lm2); 
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Type 1: spoorarme complexen (S0/S1: 0,5-10) met een lage vondstdichtheid (A0^0 vondsten/m2) in een 

zwak ontwikkelde cultuurlaag (L0/L1);. 

Type 4: complexen met een matige tot hoge dichtheid aan vondsten en sporen (A2/S2: > 100), waarvan de 

vondstlaag gedeeltelijk is opgenomen in de bouwvoor (vondstdichtheid B1/B2); 

13. Met de inzet van welke zoekmethoden (detectie- en waarnemingsvorm, monsterbehandeling en 

zoekstrategieën) kunnen deze vondst- en/of spoorcomplexen (indicatoren) systematisch opgespoord worden 

(zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)? Licht beargumenteerd toe met verwijzing naar 

de verschillende KNA-leidraden. 

Type 0: zoeksleuven 

Type 1: karterend booronderzoek 

Type 4: oppervlakte kartering en karterend booronderzoek 

De volgende vragen worden beantwoord op basis van de resultaten van het veldwerk; 

14. Wat is a) de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante 

natuurlijke afzettingen in de ondiepe ondergrond ter plaatse van het onderzoeksgebied? d) hoe dik is de 

holocene deklaag? 

Op een diepte variërend van 30 tot 50 cm beneden het maaiveld is matig fijn, matig siltig, matig roest houdend 

zand aangetroffen, de C-horizont. Het materiaal van de C-horizont is geïnterpreteerd als dekzand (Laagpakket 

van Wierden, Formatie van Boxtel). In 10 boringen wordt de C-horizont, gescheiden door een scherpe grens, 

direct afgedekt door het matig fijne, matig humeuze, plantenresten bevattende, licht bruingrijze zand van de 

bouwvoor. In twee boringen bevindt zich tussen de bouwvoor en de C-horizont een laagje zand waarin het 

zand van de bouwvoor gemengd met het zand van de C-horizont voorkomt. In twee boringen, boring 5 en 13 

wordt de C-horizont afgedekt door een plaggendek met een dikte van circa 20 cm (Aa-horizont). Omdat de 

dikte van het plaggendek in combinatie met de dikte van de bouwvoor 50 cm bedraagt is hier sprake van een 

hoge enkeerdgrond. Deze beide boringen zijn geplaatst aan de zuidelijke rand van het plangebied. 

15. Wat is a) de aard (kleur, textuur, samenstelling), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van natuurlijke 

en eventueel antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige 'verstoringslagen', bemestingslagen e.d.), 

ter plaatse van het onderzoeksgebied? 

Er is geen natuurlijke bodem aangetroffen in de top van het dekzand. Er is wel een plaggendek aangetroffen 

aan de zuidelijke rand van het plangebied. 

16. Wat is a) de aard, b) dikte en c) omvang van eventueel ter plaatse van het onderzoeksgebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, kleidek, 

afvallaag, ophogingslaag)? 

Er is geen holoceen kleidek aangetroffen, dit werd ook niet verwacht. Er is in twee boringen een plaggendek 

aangetroffen. Plaggendekken zijn opgeworpen vanaf circa 1500 er zijn geen indicatoren aangetroffen op basis 

waarvan een nadere datering gegeven kan worden. 

17. Indien er afdekkende lagen voorkomen; wat is a) de aard (ontstaanswijze, kleur, textuur, samenstelling), 

b) gaafheid en c) dikte van het onderliggende afgedekte bodemprofiel (natuurlijke en antropogene 

bodemhorizonten zoals oude akkerlagen) en/of afzettingen? 

Onder het plaggendek is geen bodem aangetroffen. 

18. Wat is a) de diepte tot waarop artefacten van recente ouderdom ('modern' afvalmateriaal) in het 

bodemprofiel voorkomen en/of b) tot welke diepte in het bodemprofiel is sprake van een 'recente' 

bodemverstoring (bodemgaafheid)? 
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De bodem is verstoord tot in de C-horizont. 

19. Toetsing: Uitgaande van de onderzoeksstrategie uit 13, zijn de verwachte vondst- en/of spoorcomplexen 

(archeologische indicatoren) binnen het onderzoeksgebied aanwezig? Geef de mate van zekerheid of 

onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

Gezien het niet aantreffen van een cultuurlaag en evenmin van vondsten gecombineerd met de recente 

bodemverstoring wordt de kans op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het plangebied 

zeer klein geacht. 

20. Toetsing: Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, in hoeverre komen de uitkomsten 

overeen met de resultaten van het bureauonderzoek (toetsen vragen 1 t/m 4)? Geef de mate van zekerheid of 

onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

Het booronderzoek heeft uitgewezen dat de natuurlijke ondergrond in het plangebied uit dekzand bestaat. In 

de zuidelijke rand van het plangebied is een plaggendek aangetroffen. Dit komt overeen met de 

verwachtingen uit het bureauonderzoek. De verwachte podzolgrond is niet aangetroffen. Deze is door 

ploegwerkzaamheden aangetast. 

21 . Evaluatie: Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, hoe adequaat is de gekozen 

zoekstrategie geweest (evaluatie vraag 7 t/m 13)? Licht beargumenteerd toe. 

De zoekstrategie heeft aangetoond dat geen cultuurlaag en evenmin vondsten in het plangebied te 

verwachten zijn. Bovendien heeft het onderzoek aangetoond dat sprake is van recente bodemverstoring. Op 

basis van het uitgevoerde onderzoek kan gesteld worden dat de kans op de aanwezigheid van een 

archeologische vindplaats in het plangebied als zeer klein kan worden beschouwd. Daarmee is het onderzoek 

adequaat geweest. 

Omdat geen archeologische resten zijn aangetroffen zijn de overige vragen niet van toepassing. 
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4.3 Aanbevelingen 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek 

geadviseerd. 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop 

wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 

activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten 

worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Oost Gelre), die vervolgens een selectiebesluit 

neemt. 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 

onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 

volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, mochten tijdens de 

geplande werkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988 (herzien in 2007) een meldingsplicht geldt bij de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap of bij de hem vertegenwoordigende bevoegde overheid, de gemeente Oost Gelre. 
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Bijlage 1: Overzicht van relevante geologische en archeologische 
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Bijlage 2: Combinatiekaart IKAW, AMK en Archis waarnemingen 
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Bijlage 3: Boorpuntenkaart 
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i schaal 1:2000 
\ Boorpuntenkaart formaat A4 

\ 
i 

Legenda i 

1 
J 

boorpunt O 

plangebied 

\ 
Z \ 

\ \ 

n n 

n n n n 

n n n n n n 

n n n n n r 
n n n n n r 

n n 

-
n n 0 1 0 

0 8 
0 9 

O n S 
0 1 5 0 7 - 0 1 \ 

0 1 2 
0 1 4 

0 6 \ 0 2 

0 5 0 3 — 

\ N 

O4 

\ 0 50 100 
\ Synthegra 

3 (: 

231100 231200 231300 231400 231500 231600 



Bijlage 4: Boorprofielen 



Pagina 1 I 3 

Synthegra 

Boring: Boring: 

BS 

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
planten, bruingrijs, Ap, scherpe 
overgang 

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
roesthoudend, geeloranje, C 

v v v v v v v v v v 1 1 1 1 
Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, bruingrijs, 
Ap, scherpe overgang 

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
roesthoudend, geeloranje, C 

Boring: Boring: 

E E E E 

! ! ! ! 
Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
planten, bruingrijs, Ap, scherpe 
overgang 

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
roesthoudend, geeloranje, C 

1 E 1 E 1 E 1 E 

i i i i 
Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, bruingrijs, 
Ap, scherpe overgang 

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
roesthoudend, geeloranje, C 

Boring: 

0 -

Boring: 

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten planten, grijsbruin, 
Aap 

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, 
korrels loodzandAa 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geel 

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, bruingrijs, 
Ap, scherpe overgang 

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
roesthoudend, geeloranje, C 

1 2 

0 0 

50 50 

3 4 

0 0 

50 50 

5 6 

0 

50 50 

Projectnaam: Kroosdijk te Zieuwent 

Projectcode: S140049 Datum: 12-5-2014 
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Synthegra 

Boring: 

0 -

7 

RH 

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, bruingrijs, 
Ap, scherpe overgang 

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
roesthoudend, geeloranje, C 

Boring: 

0 

V V V V 

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten planten, grijsbruin 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
oranjebruin, gemengd 

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geeloranje, C 

Boring: 

0 -
Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Ap 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
oranjebruin, gemengd 

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
roesthoudend, oranje, C 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geeloranje 

Boring: 

0 

10 

1 E 1 E 1 E 1 E 

i i i i 
Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten planten, grijsbruin, 
Ap 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geeloranje, C 

Boring: 

0 -

11 

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
planten, bruingeel, gemengd Ap 

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
geeloranje, C 

Boring: 

0-

12 

Ŝe 
Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Ap 

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
geeloranje, Cx 

8 

50 50 

9 

50 50 

50 50 

Projectnaam: Kroosdijk te Zieuwent 

Projectcode: S140049 Datum: 12-5-2014 
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Synthegra 

Boring: 

0 -

13 

RS 

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Aap 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijsbruin, gemengd Aa 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geel, C 

Boring: 

0-

14 

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten planten, grijsbruin, 
Ap 

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
roesthoudend, geeloranje, C 

Boring: 15 

E E E E 

1 1 1 1 1 1 1 
Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten planten, Ap 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijsgeel, gemengd 

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geeloranje, C 

50 50 

0 

-30 

50 

Projectnaam: Kroosdijk te Zieuwent 

Projectcode: S140049 Datum: 12-5-2014 



Legenda (conform NEN 5104) 
grind 

O O O O O 
ļ o o o o o 1 
p O O O O O c 
p O O O O O O 
I n n n n n n rl, 

O O O O O C . 
10 O O O O O i 

O O O O O C 

^ Grind, siltig 

Grind, zwak zandig 

Grind, matig zandig 

R ŵ ī m Grind, sterk z
a n d i g 

p O O O O O I " . 

l U U U U U ľ 
O O O O O C , 
* O Q O O O 

Grind, uiterst zandig 

zand 

veen 

1 

y 

1 1 
H 

É É 

Zand, kleiïg 

|N Zand, zwak siltig 

Zand, matig siltig 

Zand, sterk siltig 

Zand, uiterst siltig 

3 Veen, mineraalarm 
3 

| Veen, zwak kleiïg 

J^ļ 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 

P zwak humeus 

matig humeus 

sterk humeus 

zwak grindig 

matig grindig 

sterk grindig 

geur 

O 

•O 

geen geur 

zwakke geur 

matige geur 

sterke geur 

uiterste geur 

olie 
Q geen olie-water reactie 

1} zwakke olie-water reactie 

S matige olie-water reactie 

S sterke olie-water reactie 

( uiterste olie-water reactie 

p.i.d.-waarde 

9 

^ 0 0 0 

m >10000 

monsters 

geroerd monster 

ongeroerd monster 

o volumering 

overig 

A bijzonder bestanddeel 

^ Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

Ţ grondwaterstand 

4 Gemiddeld laagste grondwaterstand 

slib 

water 


