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(x) 245090 - (y) 449367 (ZW) 

(x) 245214 - (y) 449656 (NW) 

(x) 245617 - (y) 449647 (NO) 

(x) 245580 - (y) 449259 (ZO) 
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(x) 245024 - (y) 449910 (ZW) 

(x) 244919 - (y) 449991 (NW) 

(x) 245134 - (y) 449974 (NO) 

(x) 245127 - (y) 449902 (ZO) 

Kaartbladnummer 41E 

Huidig grondgebruik Landbouwgrond, grasland en bos 

Oppervlakte plangebied Ca. 15,5 ha (waarvan ca. 4,5 hectare binnen deelgebied A 
en ca. 1,5 ha binnen deelgebied B wordt verstoord) 

Geplande verstoringsdiepte Voor zover bekend ca. 1,2 m -mv 
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1 Inleiding 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van Staring Advies heeft archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV een 
bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O(verig); 
booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied aan de Grevinkweg/Illegoorweg in Meddo 
(gemeente Winterswijk, Fig. 1.1). 
 
Het onderzoek is uitgevoerd voor een nieuw te stichten landgoed en de geplande werkzaamheden 
bestaan uit de bouw van een landhuis, het natuurtechnisch ontgraven van de bouwvoor en het 
aanleggen van ondiepe poelen dan wel slenken. De bodem zal door graafwerkzaamheden tot een 
diepte van maximaal 1,2 m beneden maaiveld worden verstoord. Eventueel aanwezige 
archeologische resten zullen daarbij verloren gaan. 
 

 
Fig. 1.1: Het plangebied op de topografische kaart (bron: kadaster 2009). 

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart (Fig. 2.2, Willemse 2010) heeft het deelgebied A 
een middelhoge en deelgebied B een lage archeologische verwachting. Voor beide deelgebieden 
geldt dat respectievelijk bij bodemingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm beneden 
maaiveld en groter dan 2500 m2 en dieper dan 30 cm beneden maaiveld een inventariserend 
archeologisch onderzoek (IVO Protocol 1) verplicht is. Het IVO Protocol 1 bestaat uit een 
bureau- en verkennend booronderzoek. Het te verstoren oppervlak binnen deelgebied A valt 
geheel binnen het landbouwperceel en bedraagt ca. 4,5 ha (Fig. 1.2). Binnen deelgebied B zal het 
gehele oppervlak, ca. 1,5 ha, worden verstoord. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de gemeentelijke eisen en de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.2 (CCvD 2010).  
 
Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar Bijlage 1. Afkortingen en jargon worden in Bijlage 2 en 3 uitgelegd.  

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. 
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Het doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel 
door de intactheid van de bodemopbouw vast te stellen.  
 
Om deze doelstelling te realiseren, zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 
 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 

veldonderzoek bevestigd? 
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de 

voorgenomen ontwikkeling van het gebied? 
 

1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied is ca. 15,5 ha groot en ligt aan de Grevinkweg/Illegoorweg in Meddo (Fig. 1.1). 
Het plangebied bestaat uit de twee deelgebieden A en B met een oppervlak van respectievelijk  ca. 
4,5 en ca. 1,5 ha. Deelgebied A wordt in het noorden en zuiden begrensd door 
landbouwgronden, in het oosten door de Grevinkweg en in het westen door de Illegoorweg. 
Deelgebied B wordt in het noorden en zuiden begrensd door landbouwgronden, in het 
zuidwesten door bos en in het oosten door de Illegoorweg. Deelgebied A is in gebruik als 
landbouwgrond en bos en deelgebied B als landbouwgrond. De hoogte van het maaiveld 
(geraadpleegd op www.ahn.nl) in deelgebied A varieert van ca. 29,4 m in de zuidwesthoek tot 
31,6 m +NAP (Normaal Amsterdams Peil) in de noordoosthoek. De hoogte van het maaiveld in 
deelgebied B bedraagt ca. 29,5 m +NAP. 

1.4 Toekomstige situatie plangebied 

Voor de exacte inrichting van het plangebied wordt verwezen naar het inrichtingsplan (Fig. 1.2). 
 
 

 
Fig. 1.2: Toekomstige situatie binnen het plangebied.   



54222 en 54295 BO & IVO V aan de Grevinkweg/Illegoorweg te Meddo Archeodienst BV 

  

  

7 

2 Bureauonderzoek  

2.1 Methode 

Ten behoeve van het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte 
archeologische waarden, alsmede over geologische, bodemkundige en historisch-geografische 
kenmerken van (de omgeving van) het plangebied.   
 
In het kader van het bureauonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Recente topografische kaarten (kadaster) en luchtfoto’s (BingMaps via ArcMap) 
 Actuele Hoogtebestand van Nederland (bron: AHN.nl) 
 Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 (geraadpleegd via Archis2) 
 Geomorfologische Kaart Nederland (geraadpleegd via Archis2) 
 Diverse historische kaarten (Kadastrale Kaart 1832, Topografische Militaire Kaarten 

serie 1830-1850 (nettekeningen), serie 1850-1945 (Bonnebladen), Top25 serie 1935-
1995, geraadpleegd via watwaswaar.nl) 

 Archeologische Monumentenkaart (AMK, geraadpleegd via Archis2) 
 Archeologische waarnemingen, onderzoek- en vondstmeldingen (geraadpleegd via 

Archis2) 
 Gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart (Willemse 2010). 
 Bodemloket 
 Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH) 
 Gegevens amateur archeologen,  AWN-afdeling 17 

2.2 Fysische geografie 

2.2.1 Geomorfologie en geologie 

Het plangebied ligt op het zogenaamde Oost-Nederlandse plateau, een hoogte die bestaat uit ma-
riene klei uit het Tertiair (Oligoceen-Mioceen, ca. 33,7 – 5,3 miljoen jaar geleden) op 
Muschelkalk uit het Mesozoïcum (Laat-Trias, ca. 230 - 203 miljoen jaar geleden). Daarnaast 
liggen in de zone van het plangebied rivierafzettingen van de Rijn (terrasresten) in de ondergrond. 
Het betreft matig fijn tot uiterst grof, grindhoudend zand, dat is afgezet in het Midden-
Pleistoceen (ca. 850.000 – 475.000 jaar geleden). Deze afzettingen worden tot de Formatie van 
Urk gerekend (De Mulder e.a. 2003). 
 
Het landschap in dit gebied heeft zijn huidige vorm vooral tijdens de laatste twee ijstijden, het 
Saalien (ca. 150.000 jaar geleden) en het Weichselien (ca. 115.000 – 11.755 jaar geleden), 
gekregen. Tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien (ca. 370.000 – 130.000 jaar geleden), is het 
Oost-Nederlandse plateau door het schuivende landijs geërodeerd en afgevlakt. Hierbij is op veel 
plaatsen keileem afgezet, het zogenaamde Laagpakket van Gieten, behorend tot de Formatie van 
Drente. De keileem bestaat uit een mengsel van klei (vaak voor een groot deel verplaatste (lokale) 
tertiare en mesozoïsche klei), zand en stenen, dat zeer sterk is samengedrukt door het gewicht van 
het landijs en wordt tot het Laagpakket van Gieten van de Formatie van Drente gerekend (De 
Mulder e.a. 2003). De aanwezigheid van deze slecht waterdoorlatende afzettingen is de oorzaak 
van het huidige, vochtige karakter van grote delen van dit plateau (Scholte Lubberink 1998).  
 
In het Weichselien is het opnieuw zeer koud geworden, waarbij het steeds droger werd bij een da-
lende zeespiegel (Berendsen 2004). Het landijs breidde zich sterk uit, maar heeft Nederland niet 
bereikt. Tijdens het Pleniglaciaal (ca. 75.000 – 15.700 jaar geleden) is de bodem permanent 
bevroren geweest. Hierdoor is het sneeuwsmelt- en regenwater gedwongen over het oppervlak af 
te stromen  en is op het plateau een uitgebreid afwateringsysteem ontstaan, waarbij diepe dalen 
zijn uitgesleten (Scholte Lubberink en Fonds 2004). In deze periode zijn de zogenaamde 
fluvioperiglaciale afzettingen gevormd, ook wel sneeuwsmeltwaterafzettingen genoemd, waarmee 
de diepe dalsystemen voor een belangrijk deel mee zijn opgevuld. Ze bestaan uit fijn en grof zand, 
soms met grind, leemlagen en plantenresten, en worden tot de Formatie van Boxtel gerekend (De 
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Mulder e.a. 2003). Een goed voorbeeld hiervan is de Wissinkbeek, waarbinnen het deelgebied B 
ligt. 
 
Het plateau en het dal zijn later grotendeels bedekt met dekzand. In de koudste en droogste 
perioden van het Weichselien, met name in het Laat-Pleniglaciaal (ca. 26.000 –15.700 jaar 
geleden) en Laat-Glaciaal (ca. 15.700 – 11.755 jaar geleden), is de vegetatie vrijwel verdwenen, 
waardoor op grote schaal verstuiving is opgetreden (Berendsen 2004). Hierbij is dekzand afgezet. 
Dit (vaak lemige) zand is kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 μm), goed afgerond, goed gesorteerd 
en arm aan grind en wordt tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend 
(Berendsen 2004). Het reliëf van de dekzanden wordt gekenmerkt door vlaktes, depressies en 
dekzandkopjes, afgewisseld met langgerekte ruggen. Volgens de geomorfologische kaart (Bijlage 
4) ligt deelgebied A in een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (code 2M9) en deelgebied B 
in een dalvormige laagte zonder veen (code 2R2). Op het Actueel Hoogtebestand van Nederland 
(AHN) is goed te zien dat het oostelijk deel van het deelgebied A wat hoger (lichtblauwe tot 
lichtgroene kleur) ligt en dat het westelijke deel van deelgebied A lager (donker blauwe tot 
lichtblauwe kleur) ligt (Fig. 2.1). Het oostelijke deel ligt waarschijnlijk binnen de dekzandvlakte 
en het westelijke deel ligt waarschijnlijk in de dalvormige laagte. De donker blauwe kleur van 
deelgebied B op het AHN geeft duidelijk aan dat het gebied laag gelegen is en binnen de 
dalvormige laagte moet liggen. 
 
In het Holoceen (vanaf ca. 11.755 jaar geleden tot heden) is het klimaat warmer en vochtiger ge-
worden en is het landschap door geologische processen weinig veranderd. Het dekzand is door de 
toenemende vegetatie vastgelegd en de beken hebben zich ingesneden, waarbij beekdalen zijn 
ontstaan. Ze volgen vaak de natuurlijke laagten, zoals de eerder gevormde erosiedalen. Een goed 
voorbeeld hiervan is het noordzuid georiënteerde beekdal van de Wissinkbeek op 100 m ten 
westen van deelgebied A. Deelgebied B ligt binnen het beekdal. 
 

 
Fig. 2.1: Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (bron: www.ahn.nl). 
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2.2.2 Bodem 

Volgens de bodemkaart zijn in deelgebied A veldpodzolgronden en in deelgebied B 
beekeerdgronden ontwikkeld (Bijlage 5, code Hn21 respectievelijk pZg23). Wanneer het 
(dek)zandpakket dik genoeg is en de grondwaterstand laag genoeg, kan het proces van 
podzolering plaatsvinden. Hierbij vindt onder invloed van infiltrerend regenwater uitloging plaats 
van lutumdeeltjes en/of mineralen zoals ijzer en aluminium, die vervolgens inspoelen in diepere 
bodemlagen (De Bakker/ Schelling 1998). Op deze manier ontstaat de kenmerkende E- en B-
horizont van een podzolgrond. 
 
De podzolgronden bestaan uit een humeuze, donkere bovengrond (Ap-horizont), die circa 25 cm 
dik is, waaronder een E-horizont (uitspoelingshorizont) aanwezig is (De Bakker/ Schelling 1998). 
Hieronder ligt de bruingekleurde B-horizont (inspoelingshorizont), die geleidelijk overgaat in de 
C-horizont. In dit gebied is de B-horizont sterk ontwikkeld en op veel plaatsen verkit (Stichting 
voor Bodemkartering 1983). In de C-horizont bevinden zich meestal vrij veel, duidelijke 
roestvlekken. Afhankelijk van de vroegere bodembewerking is de oorspronkelijke A-, E- en/of B-
horizont in meer of mindere mate intact. 
 
De beekeerdgronden worden gekenmerkt door een zwarte, zeer humeuze bovengrond (eerdlaag) 
die dunner is dan 50 cm met daaronder de natuurlijke ondergrond (De Bakker en Schelling 
1989). 
 

2.3 Archeologie 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische monumenten en waarnemingen aanwezig. De 
deelgebieden A en B liggen binnen onderzoeksmelding 10393. In een straal van 500 m rondom 
het plangebied is één waarneming en zijn drie onderzoeksmeldingen bekend (Bijlage 6, Tab. 2.1). 
 
Waarneming/ 

Onderzoeksmelding 
Ligging Aard waarneming Datering 

45175 1835 380 m ten NO van deelgebied B Grafheuvel, crematie NEO-BRONS 

    

Onderzoeksmelding Ligging Aard melding Advies 

10393 0 m van deelgebied A en B BO-IVO-K Geen selectieadvies 

27109 265 m ten Z van deelgebied A ABE Geen resten aangetroffen 

49931 Direct ten O van deelgebied B veldkartering Geen resultaten vermeld 

Tab. 2.1 Overzicht van de monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 500 m rondom 
het plangebied. 

Op de gemeentelijke beleidsadvieskaart heeft het deelgebied A hoofdzakelijk een middelhoge en 
deelgebied B hoofdzakelijk een lage archeologische verwachting (Fig. 2.2, Willemse 2010).  
 
Uit de gegevens van de Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH) blijkt dat binnen het 
plangebied geen bekende (ondergrondse) bouwhistorische resten aanwezig zijn. 
 
De AWN-afdeling 17 is per e-mail benaderd voor aanvullende informatie uit (de directe 
omgeving van) het plangebied. Dhr. J. Goorhuis heeft vooral verwezen naar het onderzoek van 
RAAP (waarnemingsnummer 45175 in tabel 2.1) en aangegeven dat Ille (van Illegoorweg) in de 
Achterhoek de betekenis van heilig heeft. Verder is geen aanvullende informatie bekend. 
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Fig. 2.2: Het plangebied op de beleidsadvieskaart van de gemeente Winterswijk (Willemse 2010).  

2.4 Historische geografie  

Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal geraadpleegd. Het plangebied kon 
op het minuutplan niet worden gegeorefereerd omdat herkenbare punten ontbraken. Binnen de 
zone waar het plangebied werd verwacht stond geen informatie.  Op de kaart uit 1898 (Fig. 2.3) 
staat deelgebied A aangegeven als heide en is onbebouwd. Deelgebied B is in het westelijke deel 
in gebruik als grasland en in het oostelijke deel als heide en is onbebouwd. De Wissinkbeek lijkt 
hier rond te lopen om daarna de Illegoorweg te kruisen en in noordoostelijke richting verder te 
stromen. Op de kaart uit 1936 (Fig. 2.4) is het plangebied A onbebouwd en grotendeels in 
gebruik als bos. Het deel dat in gebruik is als weiland komt ongeveer overeen met de huidige 
akker. Deelgebied B is onbebouwd en is nu in het westelijke deel in gebruik als akker en de heide 
in het oostelijk deel is omgezet in grasland. Beide deelgebieden zijn tot op heden onbebouwd, 
waarbij deelgebied A in gebruik is als akker en deelgebied B als grasland. 
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Fig. 2.3: Het plangebied op de kaart uit 1898, Bonneblad (bron: www.watwaswaar.nl). 

 
Fig. 2.4: Het plangebied op de kaart uit 1936, Bonneblad (bron: www.watwaswaar.nl). 

2.5 Bodemverstoring 

Binnen het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen, saneringen of ondergrondse olietanks, 
benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren 
zijn gegaan (www.bodemloket.nl). 

2.6 Specifieke archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde 
archeologische verwachting opgesteld (Tab. 2.2 en Tab. 2.3). 
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Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats 
Diepteligging 

sporen  

Deelgebied A west 

Laat-Paleolithicum - 

Mesolithicum 

Laag 

Bewoningssporen, tijdelijke kampementen, 

vuursteen artefacten, haardkuilen 

Onder de A-

horizont van de 

podzolbodem Deelgebied A oost 

Laat-Paleolithicum - 

Mesolithicum 

Middelhoog 

Deelgebied A west 

Neolithicum – Vroege-

Middeleeuwen 

Laag 

Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten aardewerk, 

natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

Onder de A-

horizont van de 

podzolbodem 
Deelgebied A oost 

Neolithicum – Vroege-

Middeleeuwen 

Middelhoog 

Deelgebied A 

Late-Middeleeuwen – 

Nieuwe tijd 

Laag Vanaf maaiveld 

Tab. 2.2 Archeologische verwachting per periode voor  deelgebied A. 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats 
Diepteligging 

sporen  

Deelgebied B 

Laat-Paleolithicum - 

Mesolithicum 

Laag 
Bewoningssporen, tijdelijke kampementen, 

vuursteen artefacten, haardkuilen 

Onder de A-

horizont van de 

podzolbodem 

Deelgebied B 

Neolithicum – Vroege-

Middeleeuwen 

Laag 

Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten aardewerk, 

natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

Onder de A-

horizont van de 

podzolbodem 

Deelgebied B 

Late-Middeleeuwen – 

Nieuwe tijd 

Laag vanaf maaiveld 

Tab. 2.3 Archeologische verwachting per periode voor  deelgebied B. 

 
Het landschap heeft met name voor de prehistorische mens een belangrijke rol gespeeld in de 
keuze voor een bewoningslocatie. Deelgebied A ligt binnen vlakte van ten dele verspoelde 
dekzanden en deelgebied B ligt in een dalvormige laagte zonder veen. Gezien de ouderdom van 
de te verwachte afzettingen kunnen in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het Laat-
Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. 
 
Jager-verzamelaars uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Mesolithicum kozen als woon- en 
verblijfplaats vaak voor de hoger liggende terreingedeelten in het landschap, 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 oppervlak en eventueel sporen in de vorm van ondiepe haardkuilen. 
De vuursteenartefacten kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze zijn opgeploegd. In 
situ vondsten en sporen kunnen onder de aanwezige A-horizont van de veldpodzolgrond dan wel 
beekeerdgrond worden aangetroffen, voor zover deze niet is verploegd. Het westelijke deel van 
deelgebied A (blauwe kleur) is relatief laag gelegen ten opzichte van het oostelijke deel 
(lichtgroene kleur) van de deelgebied A (Fig. 2.1) en de echt hooggelegen gebieden (oranje kleur) 
liggen nog verder naar het oosten. Het westelijke deel lijkt minder geschikt als woonlocatie gezien 
de nabije ligging van het beekdal van de Wissinkbeek. Daarom wordt aan het westelijke deel van 
deelgebied A een lage verwachting toegekend en aan het oostelijke deel een middelhoge 
verwachting om vindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met het Mesolithicum aan te 
treffen. 
Deelgebied B ligt in een beekdal dat ongeschikt is als woonlocatie. Daarom wordt aan het 
deelgebied B een lage verwachting toegekend om vindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum tot 
en met het Mesolithicum aan te treffen. 
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Vanaf het Neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen die gekenmerkt 
worden door sedentaire nederzettingen. In de beginperiode combineert men akkerbouw met het 
jagen en verzamelen, maar geleidelijk stapt men over naar akkerbouw en veeteelt. De 
nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die vaak diep in de grond 
gefundeerd waren. Waterputten werden gegraven voor de watervoorziening terwijl in en nabij de 
nederzetting afvalkuilen werden gegraven om afval te begraven. Deze sporen kunnen diep in de 
bodem reiken. De vondsten kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze zijn 
opgeploegd. In situ vondsten en sporen kunnen onder de aanwezige A-horizont van de 
veldpodzolgrond dan wel beekeerdgrond worden aangetroffen, voor zover deze niet is verploegd. 
In de periode vanaf het Neolithicum tot en met de Vroege-Middeleeuwen heeft men nog steeds 
een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden in de nabijheid van water. Daarom wordt 
aan het westelijke deel van deelgebied A een lage en aan het oostelijke deel van deelgebied A een 
middelhoge verwachting toegekend voor nederzettingsresten vanaf het Neolithicum tot en met de 
Vroege-Middeleeuwen. Vanwege de ongeschiktheid van deelgebied B als woonlocatie wordt aan 
deelgebied B een lage verwachting toegekend voor nederzettingsresten vanaf het Neolithicum tot 
en met de Vroege-Middeleeuwen. 
 
Vanaf de Late-Middeleeuwen verandert het bewoningspatroon. Bewoning concentreert zich in 
dorpen, steden en bewoningsclusters. Rondom deze dorpen ligt het landbouwareaal dat instaat 
voor de voedselvoorziening van de inwoners. In deze periode is een hoge ligging van het gebied 
niet meer doorslaggevend voor de locatiekeuze. Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat het 
plangebied altijd onbebouwd en lange tijd voornamelijk in gebruik is geweest als heide. Daarom 
wordt aan het plangebied voor zowel deelgebied A als B een lage verwachting toegekend om 
vindplaatsen vanaf de Late-Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd aan te treffen. Vondsten en 
sporen worden vanaf het maaiveld verwacht. 
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3 Booronderzoek 

3.1 Werkwijze 

Het specifieke archeologische verwachtingsmodel gaf geen aanleiding om af te wijken van het 
advies voor de aanpak van het veldonderzoek op grond van de gemeentelijke archeologische 
beleidskaart (Fig. 2.2, Willemse 2010), waaruit bleek dat er een verkennend booronderzoek moet 
worden uitgevoerd. Er is voor het volgende Plan van aanpak (PvA) gekozen.  Het te verstoren 
oppervlak binnen deelgebied A valt geheel binnen het landbouwperceel en bedraagt ca. 4,5 ha 
(Fig. 1.2). Binnen deelgebied B zal het gehele oppervlak, ca. 1,5 ha, worden verstoord. In totaal 
zijn 28 boringen geplaatst met een Edelmanboor met een boordiameter van 7 cm. Wat ongeveer 
neerkomt op 5 boringen per hectare. De boringen zijn doorgezet tot minimaal 20 cm in de C-
horizont.  
Voor zover de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) het toelieten, is 
een boorgrid van 40 x 50 m gebruikt, waarbij de afstand tussen de raaien 40 m en de afstand 
tussen de boringen 50 m bedraagt. Voor een optimale verdeling van de boringen verspringt het 
beginpunt van een raai 25 m ten opzichte van de naastgelegen raai. De exacte boorlocaties zijn 
ingemeten met een meetlint. 
Het opgeboorde sediment is verbrokkeld en versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren zoals houtskool, vuursteen en aardewerk. De boringen zijn beschreven 
conform de NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens De Bakker en Schelling (1989). 
Daarnaast is er vanwege de goede zichtbaarheid op de akker in deelgebied A een 
oppervlaktekartering uitgevoerd, waarbij eventueel aanwezige archeologische indicatoren aan het 
oppervlak, die op de aanwezigheid van een vindplaats kunnen duiden, zijn verzameld en voor 
determinatie en datering zijn meegenomen. 

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 7, de boorbeschrijvingen zijn te 
vinden in Bijlage 8.  
Het onderzochte terrein van deelgebied A vertoonde van zuid naar noord gaand enkele lichte 
welvingen, die ook op de hoogtekaart (Fig. 2.1) al vaag zijn te onderscheiden (donkerblauw is 
laag en lichtblauw is hoog). Zowel het bos (behorend tot deelgebied A) ten noorden als ten 
oosten van het onderzochte deel van deelgebied A lijkt wat hoger te liggen. Het onderzochte 
deelgebied B liep richting het noordwesten langzaam af, waarbij in het midden een lichte 
verhoging te zien was.  

3.2.1 Sediment 

De ondergrond in het onderzochte deel van deelgebied A bestond uit relatief scherp aanvoelend 
en slecht gesorteerd fijn zand. Het zand is geïnterpreteerd als verspoeld dekzand behorend tot het 
Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel (de Mulder et al. 2003). 
De ondergrond in deelgebied B bestaat uit relatief scherp aanvoelend en slecht gesorteerd fijn 
zand en in boring 5 uit grof zand met daarboven een sterk siltige kleilaag. Mede vanwege de 
ligging in een beekdal is dit zand geïnterpreteerd als beddingzand van de Wissinkbeek behorend 
tot het Laagpakket van Singraven van de Formatie van Boxtel (de Mulder et al. 2003). Boring 5 
bevindt zich aan de rand van mogelijk een oude loop van de beek. 

3.2.2 Bodem 

De bodem in deelgebied A bestaat voor een deel uit een Ap-horizont (vrijwel overal minder dan 
50 cm dik), die direct rust op het zand van de C-horizont (boring 1-6, 9, 10, 13, 15, 18 en 19), 
voor een deel uit een Ap-horizont die meestal rust op een deels verploegde tot vrijwel intacte B-
horizont van een podzolbodem(boring 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17 en 20) en deels rust op een dunne 
C-horizont met daaronder een begraven podzolbodem (boring 21 en 22). Binnen het 
onderzochte deel van deelgebied A komen in de lagere delen beekeerdgronden (A- op C-
horizont) en op de wat hoger gelegen delen podzolgronden voor (Bijlage 7). 
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De bodem in deelgebied B bestaat uit een Ap-horizont (vrijwel overal minder dan 50 cm dik) die 
direct rust op het zand van de C-horizont, met uitzondering van boring 28 waar de Ap-horizont 
rust op klei van de C-horizont (rand van de geul van een oude beekloop). Het betreft hier 
beekeerdgronden. 

3.3 Archeologische indicatoren 

Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen archeologische indicatoren 
aangetroffen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Het 
verkennend booronderzoek had dan ook niet specifiek tot doel om archeologische indicatoren op 
te sporen. 
Bij de oppervlaktekartering is één bewerkt fragment vuursteen aan de noordrand van de 
onderzochte akker aangetroffen (Bijlage 7). Het betreft een deel van een vuurstenen kling die in 
het Laat-Paleolithicum tot en met de IJzertijd wordt gedateerd. De directe omgeving van deze 
vondst is in een straal van ruim 50 m zeer intensief afgezocht, maar er werden geen andere 
vondsten aangetroffen. Daarom wordt de kans klein geacht dat er ter plekke een 
vuursteenvindplaats aanwezig is en wordt de vondst als een losse vondst beschouwd. 

3.4 Archeologische interpretatie 

In deelgebied A zijn in de lager gelegen delen beekeerdgronden en op de wat hoger gelegen delen 
deels intacte podzolgronden aangetroffen. De oppervlaktekartering heeft één losse vuursteen 
vondst opgeleverd. Als er archeologische vindplaatsen aanwezig zouden zijn geweest dan hadden 
er veel meer vondsten aan het oppervlak moeten liggen gezien de verploeging van de bovenzijde 
van de bodem. Daarom worden er in het onderzochte deel van deelgebied A geen vindplaatsen 
verwacht. De lage verwachting voor vindplaatsen uit de perioden Laat-Paleolithicum tot en met 
de Nieuwe tijd uit het bureauonderzoek voor het westelijke van deelgebied kan op grond van de 
veldresultaten voor het onderzochte deel worden gehandhaafd. De middelhoge verwachting voor 
vindplaatsen uit de perioden Laat-Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen en de lage 
voor vindplaatsen uit de perioden Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd uit het 
bureauonderzoek voor het oostelijke deel van deelgebied A, dat niet in het veld is onderzocht, kan 
gehandhaafd blijven. 
Voor deelgebied B is vastgesteld dat de bodem uit beekeerdgronden bestaat, die ongeschikt zijn 
voor bewoning. De lage verwachting uit het bureauonderzoek om in deelgebied B vindplaatsen 
aan te treffen uit de perioden Laat-paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd kan op grond van de 
veldresultaten worden gehandhaafd. 
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4 Conclusie  

4.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde 
archeologische verwachting voor het plangebied. Het doel van het inventariserend veldonderzoek 
was om deze verwachting te toetsen. In paragraaf 4.2 wordt antwoord gegeven op de 
onderzoeksvragen zoals die voorafgaand aan het onderzoek zijn geformuleerd. In paragraaf 4.3  
wordt een advies gegeven ten aanzien van archeologisch vervolgonderzoek. 

4.2 Conclusies / beantwoording van de onderzoeksvragen 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 
De ondergrond in het onderzochte deel van deelgebied A bestond uit relatief scherp aanvoelend en 
slecht gesorteerd fijn zand. Het zand is geïnterpreteerd als verspoeld dekzand. 
De ondergrond in deelgebied B bestaat uit relatief scherp aanvoelend en slecht gesorteerd fijn zand 
en in boring 5 uit grof zand met daarboven een sterk siltige kleilaag. Mede vanwege de ligging in 
een beekdal is dit zand geïnterpreteerd als beddingzand van de Wissinkbeek 
Binnen het onderzochte deel van deelgebied A komen in de lagere delen beekeerdgronden (A- op 
C-horizont) en op de wat hoger gelegen delen podzolgronden voor (Bijlage 7). 
De bodem in deelgebied B bestaat uit een Ap-horizont (vrijwel overal minder dan 50 cm dik) die 
direct rust op het zand van de C-horizont en kan worden geïnterpreteerd als een beekeerdgrond. 

 
 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 

veldonderzoek bevestigd? 
De lage verwachting voor vindplaatsen uit de perioden Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe 
tijd uit het bureauonderzoek voor het westelijke van deelgebied kan op grond van de 
veldresultaten voor het onderzochte deel worden gehandhaafd. De middelhoge verwachting voor 
vindplaatsen uit de perioden Laat-Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen en de lage 
voor vindplaatsen uit de perioden Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd uit het 
bureauonderzoek voor het oostelijke deel van deelgebied A, dat niet in het veld is onderzocht, kan 
gehandhaafd blijven. 
De lage verwachting uit het bureauonderzoek om in deelgebied B vindplaatsen aan te treffen uit 
de perioden Laat-paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd kan op grond van de veldresultaten 
worden gehandhaafd. 

 
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 
In de onderzochte delen van het plangebied worden geen vindplaatsen verwacht, waardoor de 
voorgenomen graafwerkzaamheden geen bedreiging vormen voor het archeologische 
bodemarchief.  

4.3 Advies 

Op grond van de resultaten van het onderzoek acht Archeodienst BV een archeologisch 
vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 
 
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Archeodienst BV erop 
dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds 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 Winterswijk), 
die vervolgens een selectiebesluit neemt.  
 
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. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter, op 
basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische waarden 
niet met zekerheid gegarandeerd worden. Indien bij graafwerkzaamheden archeologische waarden 



54222 en 54295 BO & IVO V aan de Grevinkweg/Illegoorweg te Meddo Archeodienst BV 

  

  

17 

worden aangetroffen dienen deze conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij de minister 
gemeld te worden. Ook verdient het de aanbeveling de gemeente hierover in te lichten. 
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Bijlage 4: Geomorfologische kaart 
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Bijlage 5: Bodemkaart  

  



Hn21

KX

Hn21

pZg23

vWz

pZn23

vWp
Hd21

zEZ21

zEZ21

gHn21x

A

B

245000

245000

246000

246000

44
90

00

44
90

00

45
00

00

45
00

00

Legenda
Plangebied

±
0 500 1000250 m

Bodemkaart

Hd21  : Haarodzolgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand
Hn21  : Veldpodzolgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand
gHn21: Idem, met grindrijke bovengrond
KX:     : Zeer ondiepe keileem, potklei etc
pZg23: Beekeerdgronden, lemig fijn zand
pZn23: Gooreerdgronden, lemig fijn zand
vWp   : Moerige podzolgronden met een moerige bovengrond
vWz   : Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand
zEZ21: Enkeerdgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand



54222 en 54295 BO & IVO V aan de Grevinkweg/Illegoorweg te Meddo Archeodienst BV 

  

  

Bijlage 6: Archeologische informatie 
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Bijlage 7: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 8: Boorbeschrijvingen 

 



Boorbeschrijvingen

Project 54222 Meddo Illegoorweg Datum 26-10-2012

Type grond Zand Beschrijver ES

Bijzonderheden Methode 7 cm

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

1 20 Z3s1 h2 zwgr Ap

45 Z3s1 lgegr C

55 Z3s2 h1 brgr X verstoord Ab-horizont

80 Z3s1 lbrgr Fe2 X verstoord 

100 Z4s1 lgr/dgr Fe2 X verstoord 

130 Z4s1g2 gr plr, GW op 120 cm C fluviatiel

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

2 20 Z3s1 h2 zwgr slecht gesorteerd Ap

55 Z3s1 h1 brgr/ge slecht gesorteerd Ap A- en C-horizont 

100 Z3s1 ge slecht gesorteerd C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

3 25 Z3s1 h2 zwgr slecht gesorteerd Ap

50 Z3s1 h1 zwgr/ge slecht gesorteerd Ap A- en C-horizont 

90 Z3s1 ge slecht gesorteerd C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

4 30 Z3s1 h2 zwgr slecht gesorteerd Ap

40 Z4s1 h1 zwgr/lge slecht gesorteerd Ap A- en C-horizont 

90 Z4s1 lgegr slecht gesorteerd C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

5 40 Z3s1 h2 dbrgr slecht gesorteerd Ap

70 Z3s1 orge slecht gesorteerd, Fe3 C

90 Z3s1 wigr slecht gesorteerd, Fe2 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

6 25 Z3s1 h2 zwgr slecht gesorteerd Ap

45 Z3s1 h1 lbrgr slecht gesorteerd C verspoeld

80 Z3s1 brgr
slecht gesorteerd, 
humusbrokjes C verspoeld

120 Z3s1 gegr
slecht gesorteerd, 
humusbrokjes C verspoeld

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

7 30 Z3s1 h3 zwgr slecht gesorteerd Ap

55 Z3s1 h2 zwgr/orbr slecht gesorteerd Ap/Bhs verploegd 

90 Z3s1 ge slecht gesorteerd C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

8 25 Z3s1 h3 zwgr slecht gesorteerd Ap

35 Z3s1 h1 zwgr/brge slecht gesorteerd Ap/Bs verploegd 

50 Z3s1 brge slecht gesorteerd Bs

80 Z3s1 ge slecht gesorteerd C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

9 30 Z3s1 h3 zwgr slecht gesorteerd Ap

50 Z4s1 h1 zwgr/lbrgr slecht gesorteerd Ap/C verploegd 

75 Z4s1 h1 lbrgr slecht gesorteerd C

100 Z4s1 ge slecht gesorteerd C



Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

10 35 Z3s1 h3 zwgr slecht gesorteerd Ap

50 Z3s1 h1 zwgr/lbrgr slecht gesorteerd Ap/C verploegd 

80 Z3s1 lgr slecht gesorteerd, Fe2 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

11 40 Z3s1 h2 zwgr slecht gesorteerd Ap

60 Z3s1 h1 dbrgr slecht gesorteerd Bhs

75 Z3s1 orge slecht gesorteerd, Fe2 Bs

100 Z3s1 ge slecht gesorteerd, Fe2 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

12 25 Z3s1 h3 zwgr slecht gesorteerd Ap

50 Z3s1 h1 zwgr/dbror slecht gesorteerd, Fe3 Ap/Bhs verploegd

60 Z3s1 or slecht gesorteerd, Fe2 Bs

90 Z3s1 lge slecht gesorteerd, Fe1 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

13 35 Z3s1 h2 zwgr slecht gesorteerd Ap

90 Z3s1 lgegr slecht gesorteerd C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

14 40 Z3s1 h3 zwgr slecht gesorteerd Ap

60 Z3s1 h2 zwgr/dbr slecht gesorteerd Ap/Bh verploegd 

80 Z3s1 brgr slecht gesorteerd Bhs

100 Z3s1 lbrgr slecht gesorteerd C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

15 25 Z3s1 h2 zwgr slecht gesorteerd Ap

60 Z3s1 h1 zwgr/lgr slecht gesorteerd Ap/C verploegd 

80 Z3s1 ge slecht gesorteerd C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

16 30 Z3s1 h3 zwgr slecht gesorteerd Ap

45 Z3s1 h1 zwgr/lgr slecht gesorteerd Ap/Bh verploegd 

60 Z3s1 bror slecht gesorteerd, Fe2 Bs

80 Z3s1 lorge slecht gesorteerd, Fe1 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

17 35 Z3s1 h3 zwgr slecht gesorteerd Ap

60 Z3s1 h1 dbr/lgr slecht gesorteerd E/Bh verploegd 

70 Z3s1 bror slecht gesorteerd, Fe2 Bs

90 Z3s1 ge slecht gesorteerd, Fe1 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

18 30 Z3s1 h2 zwgr slecht gesorteerd Ap

80 Z3s1 lgr slecht gesorteerd C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

19 30 Z3s1 h2 dbr slecht gesorteerd Ap

35 Z3s1 dbr/ge slecht gesorteerd Ap/C verploegd 

70 Z3s1 ge slecht gesorteerd C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

20 30 Z3s1 h2 dbr slecht gesorteerd Ap

40 Z3s1 h1 dbr/lgr slecht gesorteerd Ap/C verploegd 

55 Z3s1 lbr slecht gesorteerd Bhs

90 Z3s1 orge slecht gesorteerd C



Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

21 30 Z3s1 h3 zwgr slecht gesorteerd Ap

55 Z3s1 h1 zwgr/lbrgr slecht gesorteerd Ap/C of E verploegd 

65 Z3s1 h2 dbr slecht gesorteerd Bh

80 Z3s1 or slecht gesorteerd, Fe2 Bs

100 Z3s1 ge slecht gesorteerd C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

22 30 Z3s1 h2 zwgr slecht gesorteerd Ap

45 Z3s1 h1 zwgr/lbrgr slecht gesorteerd Ap/C verploegd 

70 Z3s1 h2 zwbr slecht gesorteerd Ahb

80 Z3s1 dbr slecht gesorteerd Bhb

990 Z3s1 or slecht gesorteerd, Fe3 Bhsb

100 Z3s1 orge slecht gesorteerd, Fe2 Bsb

120 Z3s1 ge slecht gesorteerd C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

23 70 Z3s1 h2 dbrgr slecht gesorteerd Ah rand perceel ligt hoger

100 Z3s1 lbrgr slecht gesorteerd C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

24 30 Z3s1 h2 dbrgr slecht gesorteerd Ap

60 Z3s1 dbrgr/ge slecht gesorteerd Ap/C gevlekt, verploegd

80 Z3s1 wigr slecht gesorteerd C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

25 40 Z3s1 h2 dbrgr slecht gesorteerd Ap

55 Z3s1 h1 brgr/wigr slecht gesorteerd Ap/C gevlekt, verploegd

80 Z3s1 wigr slecht gesorteerd C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

26 30 Z3s1 h2 dbrgr scherp zand Ap

60 Z3s1 wigr scherp zand C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

27 30 Z3s1 h2 zwgr scherp zand Ap

60 Z3s1 wigr scherp zand C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

28 30 Z3s3 h3 zwgr Ap rand beekgeul

50 Ks3 h2 dbrgr C

70 Z3s2 lgr/dgr C

90 Z5s1 lgr C


