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0. Samenvatting 

Hamaland Advies heeft in opdracht van Dhr. J. Thijsse & Mw. M. Brouwer te Velp een 
Karterend booronderzoek en een (metaal)detectieonderzoek uitgevoerd voor de 
vervangende nieuwbouw van een woning aan de Van Tienhovenlaan 7 te Velp. De omvang 
van de geplande nieuwbouw bedraagt 890m2 en het oppervlak van de nieuwe 
bodemverstoring bedraagt 303 m2. De planontwikkeling bevindt zich in het stadium van 
aanvraag van de omgevingsvergunning. 
 
Het plangebied ligt volgens de archeologische waardenkaart van de gemeente Rheden 
(2013) in een gebied met een hoge archeologische waarde. Het beleid van de gemeente 
Rheden voor dergelijke gebieden is dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is als het 
bruto-verstoringsoppervlak meer dan 100 m2 en de verstoringsdiepte meer dan 30 cm-mv 
bedraagt. Voor de geplande ontwikkeling is daarom een archeologische onderzoek 
noodzakelijk. 

Conclusie Bureauonderzoek  

Op basis van het in 2013 door de regioarcheoloog (Habraken, 2013) uitgevoerde 
bureauonderzoek is geconcludeerd dat het plangebied een hoge trefkans heeft op 
archeologische resten uit de periode van periode bronstijd–Romeinse tijd, vroege- en volle 
middeleeuwen. Het voorkomen van oudere of jongere resten wordt niet uitgesloten. De 
verwachting op archeologische resten uit de periode vanaf de late middeleeuwen is laag. De 
verwachting op het aantreffen van resten die te maken hebben met de Duitse stelling uit 
1945 zijn hoog. 

Het ingraven van de olietank zal zeer waarschijnlijk het mogelijk aanwezige bodemarchief 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 plaatsgevonden tot 65 
cm beneden peil. De plaatsen waar het huis is gefundeerd, zullen 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. 

Aanbeveling vervolgonderzoek 

Om de mogelijk aanwezige verstoringen in kaart te brengen en tegelijkertijd een eventueel 
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.  

Dit KNA conforme karterende booronderzoek en het metaaldetectoronderzoek zijn  
uitgevoerd door Hamaland Advies. In het totaal zijn in relatie tot de totale omvang van het 
plangebied minimaal 5 boringen worden gezet. De boringen (ø 15 cm) worden zoveel 
mogelijk in een driehoeksgrid geplaatst en zullen tot 25 cm in de ongeroerde grond worden 
doorgezet. 
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Conclusie veldonderzoek 

In het plangebied zijn de op basis van het bureauonderzoek verwachte moderpodzolgronden 
en holtpodzolgronden op grindrijke gestuwde afzettingen niet aangetroffen. Wel is sprake 
van een dekzandpakket waarop in de volle middeleeuwen en de nieuwe tijd een oud 
plaggendek is gevormd. Dit gemiddeld circa 50 cm dikke plaggendek is ontstaan als gevolg 
van jarenlange bemesting met potstalmest. Er is sprake van een hoge bruine enkeerdgrond. 
Deze eerdlaag wordt afgedekt door een subrecent geroerde menglaag van geelbruin zand. 
Waarschijnlijk is deze laag opgebracht t.b.v. de tuininrichting na de bouw van de bestaande 
bungalow. De menglaag wordt afgedekt door teeltaarde en een graszode of betonklinkers 
(ter plaatse van het terras). De veronderstelde aanwezigheid van een FLAK-stelling uit de 
Tweede Wereldoorlog kon niet worden bevestigd met behulp van het 
metaaldetectieonderzoek. Daarmee kan de hoge verwachting voor vindplaatsen uit WOII 
bijgesteld worden naar laag. Wel is in het plaggendek een scherf handgevormd 
ijzertijdaardewerk aangetroffen. Deze indicator is waarschijnlijk door eerdere 
grondbewerking (ploegen of spitten) vanuit de top van het dekzandpakket in de eerdlaag 
terecht gekomen. Op basis van deze indicator wordt verondersteld dat in of nabij het 
plangebied sprake is van een archeologische vindplaats (nederzetting, erf) uit de ijzertijd. De 
hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van landbouwende samenlevingen 
vanaf de bronstijd kan hiermee gehandhaafd worden. De exacte omvang en aard van de 
vindplaats zijn (nog) niet bekend. Op grond van het vervolgonderzoek door middel van een 
Archeologische Begeleiding conform KNA protocol Opgraven dient vastgesteld te worden 
wat de precieze omvang, kwaliteit en horizontale en verticale begrenzing is van de 
vindplaats. 

Selectiebesluit 

De resultaten en aanbevelingen uit dit rapport zijn op 15 mei 2014 getoetst en 
onderschreven door het bevoegd gezag, gemeente Rheden en diens adviseur, de Regionaal 
Archeoloog van Regio Arnhem (drs. J. Habraken). De aanleg van de bouwput(ten) dient te 
gebeuren onder archeologische begeleiding conform protocol opgraven. In de praktijk komt 
dat er op neer dat de bouwput op aanwijzing van een archeoloog dient te worden aangelegd. 
Voor het onderzoek is een door de gemeente Rheden goedgekeurd Programma van Eisen 
noodzakelijk. Het PvE kan desgewenst door de regioarcheoloog worden opgesteld. 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het 
documenteren van toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van 
opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het 
een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij 
onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de regioarcheoloog (drs. J. Habraken). 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding en onderzoekskader 

Hamaland Advies heeft in opdracht van Dhr. J. Thijsse & Mw. M. Brouwer te Velp een 
Inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen en een 
(metaal)detectieonderzoek uitgevoerd voor de vervangende nieuwbouw van een woning aan 
de Van Tienhovenlaan 7 te Velp (zie Afbeelding 1).  
 
Er is een bestaande bodemverstoring aanwezig van de fundering van de oude te slopen 
woning met een oppervlak van 216m2 en een verstoringsdiepte van 1m minus peil. 
De bodemingrepen die een bodemverstoring teweeg brengen zijn:  

- Het afgraven van de toegang tot de garage onder het hoofdgebouw tot 2,5 meter 
beneden peil over een oppervlak van 24m2. 

- Onder de nieuw te bouwen woning is een kelder geprojecteerd van 160m2, welke 
wordt ontgraven tot 3,4m minus peil. 

- Voor de bijgebouwen wordt tot max 1 meter beneden peil afgegraven over een 
oppervlak van 119 m2.  

De omvang van de geplande nieuwbouw bedraagt 890m2 en het oppervlak van de nieuwe 
bodemverstoring bedraagt 303 m2. De planontwikkeling bevindt zich in het stadium van 
aanvraag van de omgevingsvergunning. 

Het plangebied ligt volgens de archeologische waardenkaart van de gemeente Rheden 
(2013) in een gebied met een hoge archeologische waarde. Het beleid van de gemeente 
Rheden voor dergelijke gebieden is dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is als het 
bruto-verstoringsoppervlak meer dan 100 m2 en de verstoringsdiepte meer dan 30 cm-mv 
bedraagt. Voor de geplande ontwikkeling is daarom een archeologische karterend 
onderzoek noodzakelijk. 
  
Behalve eventuele vindplaatsen uit de periode van de bronstijd tot en met de romeinse tijd 
en de periode van de vroege tot en met de volle middeleeuwen worden restanten van een 
Duitse FLAK stelling verwacht uit de Tweede Wereldoorlog. Tevens ligt het plangebied 
vlakbij de voormalige Peilstation van Teerose. Om eventuele metaalresten (munitie en 
afvaldumps e.d.) te kunnen traceren zal een metaaldetectoronderzoek worden uitgevoerd.  
 
. 

 

Afbeelding 1: Topografische kaart met plangebied in het rode kader (bron Topografische kaart 42B 1:25000 
2003) 
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Het bevoegd gezag, de gemeente Rheden en diens adviseur, de Regionaal zullen de 
resultaten van het veldonderzoek toetsen. 

1.2 Doel en vraagstelling van het veldonderzoek 

Het doel van het karterend booronderzoek is het toetsen en aanvullen van een 
verwachtingsmodel, dat gebaseerd is op voorafgaand bureauonderzoek en verkennende 
boringen: 

De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden: 

• Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied 

• Wat is de intactheid van het bodemprofiel binnen het plangebied? 

• Zijn, daar waar de bodem intact is, archeologische indicatoren aangetroffen die 
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het 
onderzoeksgebied? Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan? 

• Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen c.q. 
ophogingslagen)? Zo ja, wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale 
dikte ervan? 

• wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan? 

• In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 
 
Het doel van het metaaldetectieonderzoek is om eventuele metaalresten (munitie en 
afvaldumps e.d.) te kunnen traceren tot een maximale diepte van 100 cm-mv, afhankelijk 
van de aard en de omvang van het voorwerp. Hierbij wordt vastgesteld of sprake is van 
aanwezigheid van mogelijke niet gesprongen explosieven. 

1.3 Werkwijze 

Het veldonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (protocol 4003 inventariserend veldonderzoek KNA, versie 3.3). 

1.4 Administratieve gegevens 

Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Datum 03-04-2014 

Opdrachtgever Dhr. J. Thijsse & Mw. M. Brouwer 

Projectnaam Nieuwbouw Woning 

Uitvoerder Hamaland Advies 

Bevoegd gezag Gemeente Rheden 

Beheer en plaats documentatie Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 

Provincie Gelderland 

Gemeente Rheden 

Plaats Velp 

Toponiem Van Tienhovenlaan 7 

Adres Van Tienhovenlaan 7 

Kaartbladnummer 40
B
  

RD-coördinaten  X,Y  
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 NO 

 
 
195.862  ,  446.724 
 
 

 

 NW 
 
195.858  , 446.725 
 

 

 ZO 
 
195.858  , 446.692 
 

 

 ZW 195.826  ,  446.693  

Centrumcoördinaat  195.850   ,  446745  

Hoogte centrumcoördinaat 
33,01m +NAP (bron: www.ahn.nl, AHN2, geraadpleegd 2-4-
2014) 

CMA/AMK Status Nvt 

Archis-monumentnummer Nvt 

Archis-waarnemingsnummer Nvt 

CIS code/Archis 

onderzoekmeldingsnummer 
Bureauonderzoek:  59641 
Veldonderzoek:  61.077 

Oppervlakte plangebied 890 m
2
 

Oppervlakte onderzoeksgebied 303 m
2
 

Huidig grondgebruik Woning, bijgebouwen en tuin 

Toekomstig grondgebruik Woning, bijgebouwen en tuin 

Bodemtype 
1
 

Extrapolatie: 

Y23F holtpodzolgronden, lemig fijn zand, code  

Geomorfologie 
1 

Extrapolatie: 

15B3 hoge stuwwal, doorsneden door droge dalen, code 15 

/14S3 

Geologie
 

Niet gedefinieerd in bureauonderzoek Habraken 
1
 

Periode Laat-Paleolithicum t/m Nieuwe Tijd 

                                                      
1
 Habraken, J, 2013 
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2 Resultaten Bureauonderzoek en Verwachtingsmodel 2 

2.1 Landschapsgenese 

Geomorfologie en bodemgesteldheid 

De stuwwal van de Oostelijke Veluwe kent ter hoogte van de gemeente Rheden reliëf-rijke 
flanken, waardoor er 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.  

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 
li3ss, 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 erosiedalen 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 voorkomen 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 I0, hellingklasse 2-5%) en steile actieve 
dalhellingen (code II, hellingklasse >10%) is de kans op structurele archeologische resten 

                                                      
2
 Habraken, J, 2013. Inclusief beeldmateriaal met de figuurnummers vanuit de rapportage 
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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 bodemkundige 
eigenschappen voor (prehistorische) landbouw. Archeologische resten zijn hier bovendien 
waarschijnlijk afgedekt door een meer dan 5o cm dikke conserverende laag in de vorm van 
een esdek dat sinds de late middeleeuwen hier is ontstaan en daardoor goed 
geconserveerd. 

Bodem 

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 holtpodzolgronden zijn ontstaan. 

Grondwater 

Het plangebied heeft Grondwatertrap VII met een G.H.G van meer dan 80 cm onder het 
maaiveld en een G.L.G. van meer dan 120 cm. (aangevuld door Hamaland Advies op 3-4-
2014) 

Gaafheid bodem 

Uiteindelijk zijn de meeste huizen in de wijk 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. 

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." 
De tank is volgens de opdrachtgever gelegen onder de huidige oprit.  

Hoogte 

De  AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) laat zien dat het plangebied valt in een breed 
en relatief vlak naar het zuiden toe uitwaaierend erosiedal. De hoogte van het plangebied is 
circa 33,01m + NAP (geraadpleegd een aangevuld door Hamaland  Advies op 3-4-2014). 
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Milieu- en geotechnische gegevens 

Het project bevindt zich in de fase voor aanvraag Omgevingsvergunning en ter 
voorbereiding op de planvormingsfase. Derhalve zijn nog geen actuele milieutechnische- en 
geotechnische rapporten voorhanden bij de opdrachtgever. (geraadpleegd een aangevuld 
door Hamaland  Advies op 3-4-2014). 

2.2  Historische ontwikkeling plangebied en haar directe omgeving 

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. 

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. 
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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 omgeving 
waren grote villa's aanwezig waar de hoofdkwartieren van onder andere het II-SS. 
Panzerkorps en later de 6. Fallschirmjgerdivision gevestigd waren.Op 14 februari 1945 is 
een luchtfoto genomen van Velp-Oost. Het plangebied ligt op deze foto in het gele kader 
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rechtsboven/noordoosten. Het betreft een zone met een Duitse stelling van in ieder geval 
luchtafweer (PLAK) en mogelijk andere wapens. 

Op de foto hieronder 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 Kommandogerk of Kommandohilfgerk. 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 logischerwijs ook lichte 
FLAK-stellingen in de nabijheid aanwezig moeten zijn, maar deze zijn op deze foto niet te 
herkennen. Archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog kunnen aanwezig zijn vanaf 
het huidige maaiveld. 

 

2.3 Archeologische waarden 

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). 
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 
(467-1538), 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 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. 
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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. 

 

 

2.4  Bouwhistorische waarden 

Op grond van het uitgevoerde kartografisch onderzoek blijkt dat het plangebied voor 1957 
niet bebouwd is geweest. Navraag bij de opdrachtgever heeft geen nadere informatie 
opgeleverd. In het plangebied zijn dan ook geen relevante bovengrondse en ondergrondse 
bouwhistorische waarden te verwachten. 

2.5 Archeologisch verwachtingsmodel 

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 
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de gunstige bodemkundige eigenschappen voor (prehistorische) landbouw. Archeologische 
resten zijn hier bovendien waarschijnlijk afgedekt door een meer dan 5o 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 akkerlaag 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 li3ss, 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 ,8e 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 verwachting 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 bodemarchief 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 plaatsgevonden tot 65 
cm beneden peil. De plaatsen waar het huis is gefundeerd, zullen 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. 

2.6 Aanbeveling Vervolgonderzoek 

Om de mogelijk aanwezige verstoringen in kaart te brengen en tegelijkertijd een eventueel 
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.  
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3 Booronderzoek 

3.1 Methode 

Het metaaldetectie onderzoek en het karterend archeologisch booronderzoek zijn op 9 april 
2014 uitgevoerd door E. van der Kuijl (senior KNA archeoloog) conform de eisen van de 
KNA versie 3.3 en de uitgangspunten van het door de regioarcheoloog opgestelde 
bureauonderzoek en de door de regioarcheoloog voorgestelde onderzoeksmethodiek 
(Habraken, 2013).  

Metaaldetectie 

Om eventuele metaalresten (van de veronderstelde FLAK-stelling, munitie en afvaldumps 
e.d.) te kunnen traceren is een metaaldetectoronderzoek uitgevoerd. Voor de 
oppervlaktedetectie is gebruik gemaakt van een Tesoro Outlaw (zoekfrequentie 10,6 kHz) 
met een convexe schijf (ø 30 cm) en een dieptebereik van 80 cm-mv. Voor dieptedetectie is 
gebruik gemaakt van een White’s TM 808 (VLF single frequency) met dubbele spoel en een 
dieptebereik van 300 cm-mv. Het terrein is in gelijkmatig banen met een breedte van 
maximaal 1 meter afgezocht Hierbij is vastgesteld of sprake is van aanwezigheid van grote 
metalen objecten zoals een fundering van een FLAK stelling of mogelijke niet gesprongen 
explosieven (NGE). De uitvoerend senior KNA archeoloog beschikt over een basiscertificaat 
OCE. Het benaderen en veiligstellen van CE is echter voorbehouden aan BRL-OCE 
gecertificeerde bedrijven. Het ruimen van CE is voorbehouden aan de Explosieven 
Opruimingsdienst Defensie (EOD).  
 

Booronderzoek 

In het totaal zijn in relatie tot de totale omvang van het plangebied 5 karterende boringen 
gezet. Boring 1 t/m 3 zijn gezet op de plaats van de geplande nieuwe toegang van de 
inpandige parkeergarage aan de voorzijde van de bestaande woning en boring 4 en 5 zijn 
gezet achter de bestaande woning, ter plaatse van de geplande uitbreiding van de 
bungalow. De boringen (ø 15 cm) zijn zoveel mogelijk in een driehoeksgrid geplaatst en zijn 
tot 25 cm in de ongeroerde grond doorgezet. In totaal zijn 5 karterende boringen gezet. De 
boorpunten zijn ingemeten met meetlinten en een meetwiel. Het opgeboorde sediment is in 
het veld bodemkundig beschreven conform de NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens 
De Bakker en Schelling (1989).  

De boorkernen zijn na te zijn beschreven volledig gezeefd over een metalen zeef met een 
maaswijdte van 4 mm. Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN2). Voor de situering van de boorpunten wordt verwezen 
naar de boorpuntenkaart in bijlage 4. Voor de beschrijving van de afzonderlijke boorkernen 
wordt verwezen naar de boorstaten in bijlage 5. 

3.2 Resultaten 

Geologie en bodem  

De bodemopbouw in het plangebied kent een vrij uniforme bodemopbouw. De hoofdlijn van 
de bodemopbouw kan als volgt worden weergegeven (boring 3). 

Diepte (cm – mv) Samenstelling Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot 10 cm Betonklinker Oppervlakteverharding 

Tussen 10 cm en 30 cm Geelbruin matig fijn zand 
met kiezels 

Ap1; ophoogzand 
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Tussen 30 cm en 95 cm Geelbruin gemengd matig 
fijn, zwak humeus, matig 
siltig zand 

Ap2; opgebrachte laag 

Tussen 95 cm en 165 cm Lichtbruin zwak humeus, 
matig siltig fijn zand 

A1; oud plaggendek 
(eerdlaag) 

Tussen 165 cm en 200 cm Geel matig fijn, matig siltig 
zand 

C; dekzand 

 

Interpretatie 

In het plangebied zijn de op basis van het bureauonderzoek verwachte moderpodzolgronden 
en holtpodzolgronden op grindrijke gestuwde afzettingen niet aangetroffen. Wel is sprake 
van een dekzandpakket waarop in de volle middeleeuwen en de nieuwe tijd een oud 
plaggendek is gevormd. Dit gemiddeld circa 50 cm dikke plaggendek is ontstaan als gevolg 
van jarenlange bemesting met potstalmest. Er is sprake van een hoge bruine enkeerdgrond. 
Deze eerdlaag wordt afgedekt door een subrecent geroerde menglaag van geelbruin zand. 
Waarschijnlijk is deze laag opgebracht t.b.v. de tuininrichting na de bouw van de bestaande 
bungalow. De menglaag wordt afgedekt door teeltaarde en een graszode of betonklinkers 
(ter plaatse van het terras). 

Archeologie, Archeologische indicatoren 

Alle afzonderlijke bodemlagen zijn na het booronderzoek gezeefd over een metalen zeef met 
een maaswijdte van 4 mm en gecontroleerd op de aanwezigheid van mogelijke 
archeologische indicatoren. Hierbij is in boring 4 in de basis van het plaggendek (op 60 cm-
mv) een scherf handgevormd reducerend gebakken aardewerk aangetroffen. De scherf is 
met potgruis en steengruis gemagerd en dateert op basis van de diagnostische kenmerken 
uit de overgang van de midden- naar de late ijzertijd (rond 250 v.C.). Waarschijnlijk is de 
aardewerkscherf door bodemwerkzaamheden zoals ploegen of spitten vanuit de top van het 
dekzand in de eerdlaag terecht gekomen. De eerdlaag zelf dateert uit de volle 
middeleeuwen. 

. 
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4  Conclusie en aanbeveling 

4.1 Conclusie bureauonderzoek 

Op basis van het door de regioarcheoloog (Habraken, 2013) uitgevoerde bureauonderzoek 
is geconcludeerd dat het plangebied een hoge trefkans heeft op archeologische resten uit de 
periode van periode bronstijd–Romeinse tijd, vroege- en volle middeleeuwen. Het 
voorkomen van oudere of jongere resten werd zeker niet uitgesloten. De verwachting op 
archeologische resten uit de periode vanaf de late middeleeuwen is laag. De verwachting op 
het aantreffen van resten die te maken hebben met de Duitse stelling uit 1945 zijn hoog. 

Het ingraven van een olietank zal zeer waarschijnlijk het mogelijk aanwezige bodemarchief 
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 plaatsgevonden tot 65 
cm beneden peil. De plaatsen waar het huis is gefundeerd, zullen 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. 

4.2 Conclusie veldonderzoek 

Op grond van de onderzoeksresultaten van het metaaldetectieonderzoek en het karterend 
booronderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord worden:  

1. Wat is de bodemopbouw ter plaatse? 

De bodemopbouw op de locatie bestaat uit een subrecent gevormde bovenlaag (teeltaarde 
en ophoogzand) van donkerbruin en geelbruin zwak humeus, iets siltig matig fijn zand met 
fragmenten baksteenpuin, betonpuin, glas en metaalresten. Deze laag heeft een gemiddelde 
dikte van 70 cm. Deze bodemlaag is gevormd bij de inrichting van de tuin tijdens of direct na 
de bouw van de bestaande bungalow. Onder deze subrecente ophogingslaag is een intacte 
oude eerdlaag (plaggendek) aangetroffen met een maximale dikte van 70 cm. De eerdlaag 
gaat geleidelijk over in de top van het dekzand. De top van het dekzand is aangetroffen op 
een diepte variërend van 75 cm-mv (in boring 4) tot 165 cm-mv (in boring 3).  

2. Is sprake van een intacte bodem en/of waar is deze verstoord? 

In alle boringen is sprake van een verstoorde subrecent gevormde bovenlaag die scherp 
overgaat in een intacte eerdlaag (plaggendek). De subrecente bodemverstoring reikt niet 
dieper dan 95 cm-mv. De aanwezige eerdlaag kent een homogene opbouw en gaat 
geleidelijk over in het onderliggende dekzandpakket. 

3. In het geval dat er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen uitspraken worden 
gedaan over de aard, omvang, kwaliteit en locatie (horizontaal en verticaal) ervan resten? 

De veronderstelde aanwezigheid van een FLAK-stelling uit de Tweede Wereldoorlog kon 
niet worden bevestigd met behulp van het metaaldetectieonderzoek. Daarmee kan de hoge 
verwachting voor vindplaatsen uit WOII bijgesteld worden naar laag. Wel is in het 
plaggendek een scherf handgevormd ijzertijdaardewerk aangetroffen. Deze indicator is 
waarschijnlijk door eerdere grondbewerking (ploegen of spitten) vanuit de top van het 
dekzandpakket in de eerdlaag terecht gekomen. Op basis van deze indicator wordt 
verondersteld dat in of nabij het plangebied sprake is van een archeologische vindplaats 
(nederzetting, erf) uit de ijzertijd. De hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van 
landbouwende samenlevingen vanaf de bronstijd kan hiermee gehandhaafd worden. De 
exacte omvang en aard van de vindplaats zijn (nog) niet bekend. Op grond van het 
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vervolgonderzoek door middel van een Archeologische Begeleiding conform KNA protocol 
Opgraven dient vastgesteld te worden wat de precieze omvang, kwaliteit en horizontale en 
verticale begrenzing is van de vindplaats. 

4. In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 

De onderzoeksresultaten van het metaaldetectieonderzoek stemmen niet overeen met de 
verwachtingen. Behalve kabels en leidingen en metaalresten van na 1945 zijn er geen 
aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van een FLAK stelling uit de Tweede 
Wereldoorlog. 

De onderzoeksresultaten van het booronderzoek stemmen wel overeen met de hoge 
archeologische verwachting voor het plangebied. In het plangebied is sprake van een intact 
plaggendek (eerdlaag) waarin een scherf handgevormd aardewerk uit de ijzertijd is 
aangetroffen. Deze indicator wijst op een vindplaats (erf) uit de ijzertijd in- of in de directe 
nabijheid van het plangebied. 

5. In welke mate bevestigen de resultaten de bevindingen van onderzoek in de 
omgeving ? 

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 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.  

Op grond van deze beide vondstmeldingen in Archis kan herleid worden dat het plangebied 
deel uit maakt van een zone waarin sprake is van oude bewoningssporen die teruggaan tot 
de late prehistorie. Vermoedelijk maakt het plangebied deel uit van een veel groter 
nederzettingsareaal in de omgeving van Beekhuizen met diverse erven uit de ijzertijd en 
romeinse tijd. 

6.  Wat is de aanvangsdatering van het esdek en zijn hierin ecologische resten 
aanwezig die zicht geven op de verbouwde gewassen? 

De aanvangsdatering van het esdek kon niet worden bepaald op grond van het 
booronderzoek. Vermoed wordt dat het plaggendek op z’n vroegst in de 12

e
 of 13

e
 eeuw is 

gevormd. In het plaggendek zijn geen ecologische resten aangetroffen die zicht geven op de 
verbouwde gewassen. Paleo-ecologische resten zijn uitsluitend te verwachten in gesloten 
contexten onder de grondwaterspiegel (bijvoorbeeld in afvalkuilen of in waterputten) of in 
verkoolde toestand. 

4.3  Selectie advies 

Op grond van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat in het plangebied 
sprake is van een grotendeels intacte bodemopbouw met een archeologische indicator voor 
bewoning in de ijzertijd. Bewoningssporen zoals paalsporen en paalkuilen, erfgrepels, 
afvalkuilen, waterputten, etc. zijn te verwachten aan de basis van de eerdlaag vanaf circa 90 
cm-mv op de overgang naar de top van de C-horizont (dekzand) en in de top van de C-
horizont.  

Op grond van de onderzoeksresultaten is op 9 april 2014 telefonisch contact gezocht met de 
regioarcheoloog, drs. J. Habraken. Vanwege de relatief geringe omvang van de te plegen 
bodemingrepen is door de regioarcheoloog bepaald dat de geplande ontgraving van de 
ingang van de inpandige garage en de locatie van de uitbreiding van de bungalow door 
archeologen dient te worden begeleid. In de praktijk houdt dit in dat de bouwput voor de 
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geplande nieuwbouw door archeologen wordt aangelegd. Het vervolgonderzoek zal 
plaatsvinden op basis van het KNA-protocol AB-Opgraven op grond van een vooraf op te 
stellen en door de regioarcheoloog goed te keuren Programma van Eisen. Het uitvoeren van 
een archeologische begeleiding is voorbehouden aan houders van een 
opgravingsvergunning.  

De onderzoeksresultaten en het selectieadvies uit dit rapport dienen getoetst en 
onderschreven te worden door gemeente Rheden en de regioarcheoloog. 

4.4  Selectiebesluit 

De resultaten van dit onderzoek zijn op 15 mei 2014 beoordeeld door gemeente Rheden 
(mw. M. Sanderman) en diens adviseur, de regioarcheoloog (drs. J. Habraken)

3
. Het rapport 

en het advies worden overgenomen. De aanleg van de bouwput(ten) dient te gebeuren 
onder archeologische begeleiding conform protocol opgraven. In de praktijk komt dat er op 
neer dat de bouwput op aanwijzing van een archeoloog dient te worden aangelegd. Voor het 
onderzoek is een door de gemeente Rheden goedgekeurd Programma van Eisen 
noodzakelijk. Het PvE kan desgewenst door de regioarcheoloog worden opgesteld. 

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
gebruikelijke inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de 
kans op het aantreffen dan wel vernietigen van archeologische waarden bij 
bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen.  

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het 
documenteren van toevalsvondsten te garanderen: ‘Degene die anders dan bij het doen van 
opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het 
een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij 
onze minister’. Deze aangifte dient te gebeuren bij de regioarcheoloog, drs. J. Habraken. 

 

  

                                                      
3
 Habraken, 2014. 
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Bijlage 1: Plangebied (oorspronkelijke en nieuwe situatie) 
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Bijlage 2: AWK 2013, Geomorfologische kaart,  Bodemkaart Archis2 (bron: 
Habraken, 2013) 
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Bijlage 3: Overzicht van geologische perioden en lijst met 
gebruikte afkortingen 
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Bijlage 4: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 5: Boorstaten 
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