
Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
2013

Joris Habraken

Bureauonderzoek  
Van TienhoVenlaan 7 Te Velp,  

gemeenTe rheden

Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 165



© 2013 Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten

Bureauonderzoek Van Tienhovenlaan 7 te Velp, gemeente Rheden

J. Habraken

Vormgeving : R.M.H.C. Mols
Tekstredactie : C.W. Koot

In opdracht van : J. Thijsse

Autorisatie : C.W. Koot

ISSN 2212-5337

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd in een geautomatiseerd gegevens-
bestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke 
andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor 
zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B 
Auteurswet 1912 jo, het besluit van 29 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit 
van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wet-
telijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 
882, 1180 AW Amstelveen).

Voor het overnemen van gedeelte(n) van deze uitgave in bloemlezingen, readers en 
andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever 
te wenden.

De Gemeente Nijmegen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade 
voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van 
dit onderzoek.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm 
or any other means, without the written permission from the publisher.

ni
eu

w
e

tij
d

ni
eu

w
st

e
tij

d
m

id
de

le
eu

w
en

Ro
m

ei
ns

e
tij

d
ijz

er
tij

d
br

on
st

ijd
ne

ol
ith

ic
um

 (j
on

ge
 s

te
en

tij
d)

m
es

ol
ith

ic
um

(m
id

de
n-

st
ee

nt
ijd

)
pa

le
ol

ith
ic

um
(o

ud
e 

st
ee

nt
ijd

)

laat

vol

vroeg

midden

laat

vroeg

midden

laat

vroeg

vroeg
midden

laat

1500

1800

1250

900

450

270

70
19

0

250

500

800

1100

1800

2000

5300

8800

na
Chr.

voor
Chr.

4900

4200

2900

vroeg

midden

laat

noord 

zuid



3

1 inleiding

In het kader van nieuwbouw ter plaatse van de Tienhovenlaan 7 te Velp, gemeente Rhe-
den, heeft de regioarcheoloog van de gemeente Arnhem in opdracht van dhr. J. Thijsse 
onderhavig bureauonderzoek opgesteld. De noodzakelijke bodemingrepen betreffen :
1)] Het afgraven van de toegang tot de garage onder het hoofdgebouw tot ca 3 meter 

beneden maaiveld.
2 Voor de bijgebouwen wordt tot max 1 meter beneden maaiveld afgegraven over zo’n 

10 meter lengte en 6 meter breedte. Hiervan is circa 1/3 deel reeds verstoord aangezien 
dat deel op de plaats van de bestaande fundering ligt.

3 Onder de nieuw te bouwen woning is een kelder geprojecteerd van circa 8 m lang 
en 6 m breed.

Het bureauonderzoek is noodzakelijk omdat het plangebied volgens de archeologische 
beleidskaart van de gemeente Rheden valt binnen een zone met een hoge archeolo-
gische verwachting.1 In gebieden met een hoge archeologische verwachting geldt dat 
voorafgaand aan bodemingrepen groter dan 100 vierkante meter en dieper dan 30 cm 
beneden maaiveld een archeologisch onderzoek dient plaats te vinden. Conform de in 
de bijlage toegevoegde bouwplannen, is dit het geval. De eerste stap in dit archeologisch 
onderzoek wordt gevormd door onderhavig bureauonderzoek. Hierbij wordt gekeken 
of er een kans is op de aanwezigheid van archeologische resten binnen de grenzen van 
het plangebied en zo ja, of die door de geplande bodemingrepen bedreigd worden. 
Daarmee zal antwoord gegeven worden op de vraag of archeologisch vervolgonderzoek 
noodzakelijk is.

Bureauonderzoek  
Van TienhoVenlaan 7 Te Velp,  

gemeenTe rheden 

1 Willemse en Wijnen, 2012. Figuur 1. De locatie van het plangebied (A). Bron : Google maps.
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2 Bodem en geomorfologie

De stuwwal van de Oostelijke Veluwe kent ter hoogte van de gemeente Rheden reliëf-
rijke flanken, waardoor. sprake is van een groot aantal meer of minder steile hellingen. 
Dit is voornamelijk het gevolg van hellingprocessen en smeltwatererosie tijdens zowel 
het Saalien als Weichselien. In bodemkundig opzicht kenmerken de hellingen zich 
door het voorkomen van grofzandige en grindrijke afzettingen met een zeer diepe 
grondwaterstand (grondwatertrap VII) waarin moderpodzolen en haarpodzolgronden 
zijn ontstaan.2

Figuur 2. De locatie van het plangebied (blauw omkaderd) op de archeologische beleidskaart 
van de gemeente Rheden.

2 Gebaseerd op Willemse en Wijnen, 
2012.
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De hellingen van de stuwwal zijn sterk geërodeerd en versneden in de ijstijden. Tijdens 
dit proces zijn rondom de plateaus tientallen (nu) droge dalen of erosiedalen ontstaan 
die in omvang en lengte variëren. Deze dalen zijn nadien weer grotendeels opgevuld 
met zandige löss, dekzand, hellingafzettingen en stuifzand. De dalbodems zelf zijn in 
het algemeen relatief vlak en vertonen meestal een flauwe helling. Stroomopwaarts 
kunnen echter dalbodems met een steile tot zeer steile helling voorkomen. Dit betreft 
meestal erosiedalen die hun reliëf danken aan terugschrijdende erosie zoals de Posbank. 
Behalve door kwelwater vanuit bronhorizonten vond in het verleden vooral erosie 
plaats tijdens stortbuien. Tevens zijn veel van de droogdalen gedurende het Holoceen 
opnieuw ingesneden, waardoor er een getrapt hellingprofiel is ontstaan. In hoeverre 
de ontbossing deze ontwikkeling heeft bevorderd, is onbekend. Door de plaatselijk 
optredende grote reliëfverschillen vormen droge dalen markante elementen in het 
landschap. Over het algemeen bestaan de droge dalen uit hetzelfde materiaal als de 
stuwwalplateaus en hellingen : grindrijk, grof tot zeer grof zand. Met name de erosie-
dalen aan de oostzijde van de stuwwal zijn watervoerend gebleven. Aan de voet van de 
heuvels ontspringen beken op een aantal plaatsen waar langgerekte kwelgebieden liggen. 
Dergelijke kwelgebieden voer(d)en ook het water aan voor de sprengen. Uit historische 
bronnen is bekend dat de mens al vroeg waterkracht benutte voor de aandrijving van 
slagradmolens. Vast staat dat op de gehele Veluwe tot het einde van de 16e eeuw zeker 
56 watermolens hebben gestaan. Het is zeer waarschijnlijk dat ook in eerdere perioden 
mensen in de directe omgeving van deze beken hebben gewoond.

Vooral binnen stroomgebieden waar relatief brede en vlakke dalbodems voorkomen 
en waar glooiende dalhellingen of dalvlakten zijn, bestaat een grote kans op het voor-
komen van archeologische resten. In de luwte van de hoge stuwwalplateaus zijn in de 
dalen dekzanden afgezet die redelijk geschikt waren voor landbouw (zwak lemig fijn 
zand met veld- en haarpodzolgronden). Op een aantal plaatsen worden de hellingen en 
dalbodems afgedekt door (verspoeld) dekzand en middeleeuws stuifzand. De gunstige 
bodemkundige eigenschappen voor de prehistorische landbouw, de aanwezigheid van 
(stromend) water en de landschappelijke gradiënten hebben vanaf het Neolithicum een 
sterke aantrekkingskracht gehad op landbouwgemeenschappen. Afgaand op de bekende 
archeologische waarnemingen kan gesteld worden dat deze gunstige vestigingsfactoren 
vooral in de pre- en protohistorie hebben geleid tot een concentratie van bewoning, 
te Rheden waarschijnlijk vooral op de overgang naar het IJsseldal. Om redenen van 
bodemgesteldheid, hydrologische kenmerken en bekende archeologische resten wordt 
binnen de dalen op de stuwwal een middelmatige dichtheid aan archeologische resten 
verwacht. Evenals bij de stuwwalhellingen is een onderscheid gemaakt in verschillende 
hellingklassen die onderscheidend worden geacht voor de geschiktheid voor bewoning. 
Binnen de zone met dalvlakten en dalplateaus (code 6 / 8 en 9, hellingklasse 0–2%) 
alsmede dalglooiingen (code 7, hellingklasse 2–5%) wordt een hoge dichtheid aan 
archeologische resten verwacht. Binnen de erosiegebieden met dalhellingen (code 10, 
hellingklasse 5–10%) en steile actieve dalhellingen (code 11, hellingklasse > 10%) is de 
kans op structurele archeologische resten kleiner. Hier wordt dan ook een middelmatige 
dichtheid aan archeologische resten verwacht. In de gemeente Rheden bevinden zich een 
aantal vindplaatsen langs de randen van erosiedalen, waaronder vuursteenvindplaatsen 
en resten van de ijzerindustrie. Omdat nog maar weinig bekend is over archeologische 
vindplaatsen in en langs erosiedalen, is het moeilijk om in te schatten of het hierbij 
om een verschijnsel gaat dat op meer plaatsen voorkomt. Binnen de dalbodems wordt 
een middelmatige dichtheid aan archeologische resten verwacht.

Het plangebied valt volgens de geomorfologische kaart binnen een zone met een hoge 
stuwwal waar droge dalen doorheen snijden. Omdat het plangebied ongekarteerd is, 
wordt niet duidelijk in welke zone het geomorfologisch gezien ligt. Het AHN (Actueel 
Hoogtebestand Nederland) laat echter zien dat het plangebied valt in een breed en 
relatief vlak naar het zuiden toe uitwaaierend erosiedal. Voor deze gebieden geldt een 
hoge tot middelmatige archeologische verwachting vanwege de gunstige bodemkun-
dige eigenschappen voor (prehistorische) landbouw. Archeologische resten zijn hier 
bovendien waarschijnlijk afgedekt door een meer dan 50 cm dikke conserverende laag 
in de vorm van een esdek dat sinds de late middeleeuwen hier is ontstaan en daardoor 
goed geconserveerd.
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3 archeologie

Het plangebied heeft volgens archeologische verwachtingskaart van de gemeente Rheden 
een hoge archeologische verwachtingswaarde. Deze hoge verwachtingswaarde is mede 
gebaseerd op de aanwezigheid van een Duitse stelling uit 1945 (catalogusnummer 285).3 
Nabij het plangebied liggen vier andere vindplaatsen :

– Catalogusnummer 69, Archis-waarnemingsnummer 3697 : In 1953 stuitte men bij het 
maken van een rioolsleuf in de Beekhuizenseweg en de Beukenweg op een oud wegdek 
van veldkeien. Dit wegdek, dat op een laag plaggen rust, bevindt zich op een diepte 
van bijna één meter onder het huidige wegdek. De breedte van de keienweg bedraagt 
ongeveer twee meter. Vermoed wordt dat de keienweg is aangelegd in opdracht van 
Karel van Egmond (1467–1538), hertog van Gelre en bezitter van huis Biljoen. De 
aanleg van de weg tussen huis Biljoen en de Keyenberg hield vermoedelijk verband 
met jacht. Op de Keyenberg bezat Karel van Egmond namelijk een konijnenwarande.

– Catalogusnummer 71 : In 1935 zijn aan het Gasthuisveld ten westen van Klein Beek-
huizen, potten en scherven van handgevormd aardewerk aangetroffen. Omdat veel 
materiaal intact was, wordt hier een grafveld vermoed uit de periode late bronstijd–
Romeinse tijd.

– Catalogusnummer 72 : Op de plaats waar het water van de Beekhuizer Beek de grote 
vijver op Beekhuizen verlaat, is in de eerste helft van de 18e eeuw een papiermolen 
gebouwd. Het betrof een bezitting van huis Biljoen. De molen is in 1864 afgebrand 
en niet meer herbouwd.

– Catalogusnummer 136, Archis-waarnemingsnummer 49552 : In 2004 is tijdens 
verkennend archeologisch booronderzoek één fragment handgevormd aardewerk 
opgeboord uit de periode bronstijd–Romeinse tijd. Het stuk aardewerk bevond zich 
in een oude akkerlaag die is aangetroffen tussen 70 en 120 cm beneden maaiveld.

3 Willemse en Wijnen, 2012.

Figuur 5. Uitsnede archeologische verwachtingskaart gemeente Rheden met catalogusnum-
mers en plangebied (blauw omkaderd).
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Figuur 6. Uitsnede kaart Hottinger 1773–1794, locatie plangebied bij benadering. Bron : 
kaartcollectie gemeente Arnhem.

Figuur 7. Uitsnede kaart Willemse 1825, locatie plangebied bij benadering. Bron : www.
geldersarchief.nl
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4 hisTorische gegeVens

De Van Tienhovenlaan in Velp-Noordoost loopt van de Thijsselaan naar het noorden 
tot de Alteveerselaan. Ongeveer halfweg kruist de van Tienhovenlaan de weg Den 
Bruijl. De Van Tienhovenlaan en omliggende straten zijn gesitueerd op Beekhuizen, 
nabij de bosrand in een parkachtige omgeving met bosvijvers. De meeste huizen zijn 
vrijstaande villa’s / semi-bungalows. 4

De oudst bekende topografische kaart van het gebied is die van Hottinger (1773–1794). 
Op deze kaart is te zien dat binnen het plangebied bos en weide aanwezig is, doorsneden 
door paden. Ten oosten is een papiermolen aanwezig (catalogusnummer 72)

Op de kaart van J. Willemse uit ca 1825 is te zien dat het plangebied in gebruik is als 
bos. Ten oosten van het plangebied ligt tegen een stuwmeertje met waterval (nr. 15) de 
papiermolen (catalogusnummer 72, nummer 14 op de kaart van Willemse). Ook op de 
veldminuut van 1850 is te zien dat het plangebied op dat moment nog steeds is bebost. 
Rondom de papiermolen lijkt wat meer bebouwing te zijn verrezen.

Het plangebied valt binnen een zone waar in 1945 een Duitse stelling heeft gelegen 
(catalogusnummer 285).5 Destijds was het plangebied niet bebouwd, maar in de omge-
ving waren grote villa’s aanwezig waar de hoofdkwartieren van onder andere het II-SS. 
Panzerkorps en later de 6. Fallschirmjägerdivision gevestigd waren.6 Op 14 februari 
1945 is een luchtfoto genomen van Velp-Oost. Het plangebied ligt op deze foto in het 
gele kader rechtsboven / noordoosten. Het betreft een zone met een Duitse stelling van 
in ieder geval luchtafweer (FLAK) en mogelijk andere wapens.7

4 Informatie afkomstig van dhr. J. 
Thijsse (opdrachtgever).

5 Willemse en Wijnen, 2012

6 Mededeling (mail 2 december 2013) 
gebiedsspecialist WOII Hans Tim-
merman (bibliotheek Arnhem).

7 Palma, 2010.

Figuur 8. Uitsnede veldminuut 1850 (locatie plangebied bij benadering). Bron : kaartcol-
lectie gemeente Arnhem.
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Op de foto zijn stellingen langs de wegen te zien, waarvan een aantal enigszins vierkant 
lijken. Iets verder naar het noordoosten ligt een ronde structuur. Samen passen deze 
vormen in het beeld van een zware FLAK-stelling (kanonnen van meestal kaliber 7 
tot 8,8 cm) voor het Kommandogerät of Kommandohilfgerät. Daaromheen zijn vele 
kleine elementen die schuil- of munitienissen of stellingen kunnen zijn en / of wallen 
om voertuigen in te zetten. Indien het een zware FLAK-stelling betreft zouden er logi-
scherwijs ook lichte FLAK-stellingen in de nabijheid aanwezig moeten zijn, maar deze 
zijn op deze foto niet te herkennen.8 Archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog 
kunnen aanwezig zijn vanaf het huidige maaiveld.

5 recenT geBruik en VersToringen

Uiteindelijk zijn de meeste huizen tussen 1955 of net na 1960 gebouwd. In de vorm 
van bungalows met inpandige garage. Straten in de buurt van de van Tienhovenlaan 
zijn de Alteveerselaan, Beekhuizenseweg, Den Bruyl en Stalen Enk. De reden dat de 
J.P. Thijsselaan nabij de van Tienhovenlaan ligt, is de langdurige samenwerking van 
de twee heren op natuurbeschermingsgebied. Den Bruyl is een oude veldnaam. Het 
zou zoiets kunnen betekenen als afgepaalde weideplaats.9

Onderstaande foto uit 1957 toont het huis aan de Van Tienhovenlaan 7 te Velp, waar-
schijnlijk vlak na de oplevering. De foto is genomen vanaf de Beekhuizenseweg. Te 
zien is nog het perceel Beekhuizenseweg 42 dat nog bouwrijp gemaakt moet worden.10

Met de bouw van de villa zal de bodem deels verstoord zijn geraakt. In het bestek van 5 
juli 1957 staat daarover : „Het leveren van grond, zand, teelaarde e.d. welke tekort zijn en 
het verwijderen van het werkterrein van grond, zand, teelaarde e.d. welke overtollig zijn, 
is voor rekening van de aannemer”. De grond onder de vloer van de woonkamer van 
het huis is afgegraven tot 65 cm beneden peil. Bovendien is in het perceel een olietank 
(HBO-tank voor huisbrandolie) geplaatst met een inhoud van 2000 liter, waarvan 
de bovenkant van het mangat ligt op 70 cm onder maaiveld.11 De tank is volgens de 
opdrachtgever gelegen onder de huidige oprit (zie bijlage 1).

6 gespecificeerde VerwachTing

Het plangebied valt in een breed en relatief vlak naar het zuiden toe uitwaaierend ero-
siedal. Voor deze gebieden geldt een hoge tot middelmatige archeologische verwachting 
vanwege de gunstige bodemkundige eigenschappen voor (prehistorische) landbouw. 
Archeologische resten zijn hier bovendien waarschijnlijk afgedekt door een meer dan 

8 Mededeling (mail 2 december 2013) 
gebiedsspecialist WOII Jobbe Wijnen 
(RAAP archeologisch adviesbureau).

9 Informatie afkomstig van dhr. J. 
Thijsse (opdrachtgever).

10 Informatie afkomstig van dhr. J. 
Thijsse (opdrachtgever) en bevestigd 
via http : // dev.citysdk.waag.org / buil-
dings / #52.0071,5.9855,16 (geraad-
pleegd op 29-11-2013)

11 Informatie afkomstig van dhr. J. 
Thijsse (opdrachtgever) en bevestigd 
via www.bodemloket.nl (geraad-
pleegd op 29-11-2013)

Figuur 9. Luchtfoto 14 februari 1945. Bron : Palma, 2010.
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50 cm dikke conserverende laag in de vorm van een esdek en daardoor waarschijnlijk 
goed geconserveerd.

In de nabijheid van het plangebied zijn in 1935 zijn aan het Gasthuisveld ten westen 
van Klein Beekhuizen, potten en scherven van handgevormd aardewerk aangetroffen. 
Omdat veel materiaal intact was, wordt hier een grafveld vermoed uit de periode 
late bronstijd–Romeinse tijd (catalogusnummer 69). In 2004 is tijdens verkennend 
archeologisch booronderzoek één fragment handgevormd aardewerk opgeboord uit 
de periode bronstijd–Romeinse tijd. Het stuk aardewerk bevond zich in een oude ak-
kerlaag die is aangetroffen tussen 70 en 120 cm beneden maaiveld (catalogusnummer 
136). De diepte van de aangetroffen scherf (meer dan 70 cm beneden maaiveld) duidt 
op een goede conservering van de archeologische resten. De aanwezigheid van de oude 
akkerlaag geeft bovendien aan dat de bodem geschikt was voor landbouw. De datering 
van de akkerlaag is echter onzeker. Omdat het plangebied in de nabijheid ligt van beide 
vindplaatsen, is bij een intact bodemprofiel de verwachting op resten uit de periode 
bronstijd–Romeinse tijd en vroege- en volle middeleeuwen onverminderd hoog. Het 
voorkomen van oudere of jongere resten is echter zeker niet uitgesloten.

De archeologische resten uit prehistorie en Romeinse tijd worden voornamelijk verwacht 
in de overgang van het esdek / bouwvoor naar de onderliggende C-horizont. Het is goed 
mogelijk dat sporen zijn afgedekt door zandige löss, dekzand, hellingafzettingen of 
stuifzand waardoor het voorkomen van meerdere sporen- en vondstniveaus mogelijk is.

In 1953 stuitte men bij het maken van een rioolsleuf in de Beekhuizenseweg en de 
Beukenweg op een oud, vermoedelijk laat-middeleeuws, twee meter breed wegdek van 
veldkeien (catalogusnummer 69). Dit wegdek, dat op een laag plaggen rust, bevindt 
zich op een diepte van bijna één meter onder het huidige wegdek. De aanwezigheid 
van deze weg geeft aan dat het omliggende gebied tot op zekere hoogte reeds in gebruik 
was genomen (jacht, akkerbouw, heideland). Maar omdat er geen aanwijzingen zijn 
dat het plangebied vanaf eind 18e eeuw tot de bouw van het huidige huis in 1957 een 
ander gebruik heeft gekend dan bos, braakliggend land, heide of akkerland, wordt het 
onwaarschijnlijk geacht dat dit in de periode daarvoor anders is geweest. De verwach-
ting archeologische resten uit de periode vanaf de late middeleeuwen aan te treffen, is 
dan ook laag. Uitgezonderd de verwachting op het aantreffen van resten die te maken 
hebben met de Duitse stelling uit 1945 ; die blijft hoog.

Het ingraven van de olietank zal zeer waarschijnlijk het mogelijk aanwezige bodemar-
chief ter plaatse van de huidige toegangsweg hebben verstoord. Ook de bouw van de 
villa in 1957 heeft voor een bepaalde mate van bodemverstoring gezorgd. In dit verband 
wordt gemeld dat onder de vloer van de huiskamer graafwerkzaamheden hebben 

Figuur 10. Foto huis Van Tienhovenlaan 7. Bron : fotocollectie J. Thijsse (opdrachtgever).
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plaatsgevonden tot 65 cm beneden peil. De plaatsen waar het huis is gefundeerd, zul-
len eveneens verstoord zijn. Voor andere delen binnen het plangebied zijn echter geen 
duidelijke aanwijzingen voor grondverstoring. Bovendien kunnen archeologische sporen 
en vondsten nog onder deze eventueel aanwezige recente verstoringen aanwezig zijn.

7 VerVolgonderzoek

Om de mogelijk aanwezige verstoringen in kaart te brengen en tegelijkertijd een even-
tueel aanwezige vindplaats op te sporen, dient voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden 
een karterend booronderzoek uitgevoerd te worden. Omdat er een hoge verwachting is 
op resten uit de Tweede Wereldoorlog dient tegelijkertijd met het booronderzoek een 
metaaldetectoronderzoek te worden uitgevoerd ; verwacht wordt dat resten uit deze 
periode met name aanwezig zijn in de bovenste bodemlagen en bestaan uit metalen.

De locatie van de ondergrondse olietank dient bij het onderzoek vermeden te worden.

Het archeologisch booronderzoek en detectoronderzoek dient te worden uitgevoerd 
door een daartoe gecertificeerd archeologiebedrijf. Hiervoor dient een Plan van Aan-
pak met boorpuntenkaart te worden opgesteld. Dit PvA dient voorafgaand aan het 
archeologisch onderzoek door de regioarcheoloog te zijn goedgekeurd.
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