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SAMENVATTING 

 

Econsultancy heeft in opdracht van de heer M. Bugter een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd 

voor het plangebied gelegen nabij de Huppelseweg 12 te Winterswijk-Huppel. De initiatiefnemer is 

voornemens het plangebied te bebossen door midden van het aanplanten van jonge bomen. 

 

Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van het archeologisch bureauonderzoek heeft het plangebied een lage tot middelhoge ver-

wachting op het voorkomen van archeologische resten uit alle archeologische perioden vanaf het 

(Laat-)Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen. Deze verwachting is vooral gebaseerd op de ver-

onderstelde ligging van het plangebied op de overgang van een dekzandwelving met hydropodzol-

gronden naar een dekzandvlakte/-laagte met beekeerdgronden, zoals weergegeven op de archeolo-

gische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Winterswijk. Voor de periode Nieuwe tijd 

geldt een lage verwachting, op basis van de historische ontwikkeling van het landgebruik binnen en 

rondom het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied zijn geen archeologische com-

plexen bekend en heeft het beperkt aantal archeologische onderzoeken niet geresulteerd in het aan-

treffen van vondstmateriaal waarvan met zekerheid te zeggen is dat het duidt op de aanwezigheid 

van een archeologische vindplaats. 

 

Resultaten inventariserend veldonderzoek 

Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) blijkt de 

algemene bodemopbouw binnen het plangebied bestaat uit een zwak humeuze bouwvoor (Ap-

horizont) met direct hieronder de C-horizont, bestaande uit dekzandafzettingen die ten dele verspoeld 

zijn, waardoor ook de plaatselijk aanwezige dunne laag sterk zandige leem is ontstaan. In variërende 

mate, maar vaak wel direct onder de huidige bouwvoor, komen roestvlekken voor. Slechts bij drie 

boringen is in zeer zwakke vorm een B-horizont aanwezig direct onder de huidige bouwvoor. Het 

aanwezige bodemprofiel binnen het plangebied betreft dan ook een beekeerd-/gooreerdgrond (daar 

waar sprake is van een zwak ontwikkelde B-horizont), kenmerkend voor gebieden met een fluctue-

rende en ook een relatief hoge grondwaterstand, waar geen podzolisatieproces heeft kunnen plaats-

vinden. Een veldpodzolgrond (hydropodzolgrond) is duidelijk niet aanwezig binnen het plangebied. Of 

het plangebied tot een gebied van dekzandwelvingen dan wel tot een dekzandvlakte-/laagte wordt 

gerekend is onduidelijk, de aangetroffen bodemopbouw laat zien dat het gehele terrein in het verle-

den een minder gunstige zo niet een ongunstige (tijdelijke) bewoningslocatie vormde. 

 

Conclusie  

Op basis van de aangetroffen bodemopbouw kan dan ook geconcludeerd worden dat de archeolo-

gische verwachtingswaarde voor het gehele plangebied laag is/bijgesteld kan worden naar een lage 

verwachtingswaarde voor alle archeologische perioden, in tegenstelling tot de middelhoge verwach-

ting voor een deel van het plangebied weergegeven op de archeologische waarden- en verwach-

tingskaart van de gemeente Winterswijk. 

 

Advies 

Op grond van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek, waardoor de archeologische ver-

wachting voor het gehele plangebied bijgesteld kan worden naar een lage verwachting, adviseert 

Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische 

Monumentenzorg (AMZ), geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. De aangetroffen bodemop-

bouw laat zien dat het plangebied in het verleden altijd te maken heeft gehad met zeer natte/drassige 

condities, in een gebied dat minder gunstig zo niet ongunstig was voor (tijdelijke) bewoning. Het ver-

der ontbreken van archeologische resten dan wel door de mens gevormde cultuurlagen/antropogene 

lagen in het opgeboorde bodemmateriaal, maakt het zeer onwaarschijnlijk dat er archeologische 

waarden te verwachten zijn binnen het plangebied.  
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Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeks-

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

worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens 

de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 

5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), de gemeente Winterswijk of de provincie 

Gelderland.  
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft in opdracht van de heer M. Bugter een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd 

voor het plangebied gelegen nabij de Huppelseweg 12 te Winterswijk-Huppel (zie figuren 1 en 2). De 

initiatiefnemer is voornemens het plangebied te bebossen door midden van het aanplanten van jonge 

bomen. Bij de aanvraag van de hiervoor benodigde omgevingsvergunning is gebleken dat voor het 

plangebied een archeologische onderzoeksplicht geldt. Deze onderzoeksplicht vloeit voort uit het 

Verdrag van Malta (1992) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2010). Het ar-

cheologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of er archeologische waarden aanwezig zijn 

binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast. 

 

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

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

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

(hoofdstuk 4).  

 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in de maanden juli en augustus 2019 door ir. E.M. ten 

Broeke (senior prospector). Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeo-

loog/kwaliteitscontroleur). 

 
 
2 BUREAUONDERZOEK 

 

2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen  

 

Het doel van het bureauonderzoek is om een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde 

archeologische verwachting voor het plangebied is. Om deze vraag te beantwoorden wordt een in-

ventarisatie gemaakt van bekende aardwetenschappelijke, archeologische en (cultuur)historische ge-

gevens. Aan de hand deze inventarisatie wordt het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

opgesteld. 

 

2.2 Methoden 

 

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

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

derlandse Archeologie (KNA, versie 4.1, 24‑05‑2018), die is vastgesteld door het Centraal College 

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

 

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

LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.
2
  

 
Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 

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

stige gebruik (LS01); 

 beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); 

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

 beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke 

gegevens (LS04); 

                                                      
2 

Beschikbaar via www.sikb.nl. 
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 opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05). 

 

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

 

 het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 

 de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 

 geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; 

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

ket); 

 Atlas van Gelderland; 

 literatuur en historisch kaartmateriaal; 

 bouwhistorische gegevens; 

 de recente topografische kaart (schaal 1:25.000); 

 recente luchtfoto’s; 

 het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 

 de archeologische verwachtingskaarten van de gemeente Winterswijk. 
 

2.3 Afbakening en huidige situatie van het plangebied 

 

Afbakening 

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

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

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

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

huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa 1 km rondom 

het plangebied.
3
 

 

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1 hectare en ligt nabij de Huppelseweg 12, binnen het 

buurtschap Huppel en circa 3,6 kilometer ten noordoosten van de kern van Winterwijk (zie figuren 1 

en 2). Volgens het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) bevindt het maaiveld zich van west 

naar oost op een hoogte tussen circa 32,3 en 33,1 m +NAP. Het plangebied is kadastraal bekend als 

gemeente Winterswijk, sectie R, nummer 259 (ged.). Volgens de topografische kaart van Nederland, 

kaartblad 41 E (1:25.000), zijn de coördinaten van het midden van het plangebied X: 248.690/Y: 

446.590. 

 
Huidige situatie  

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

bouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting.  

 

Het plangebied ligt vrijwel geheel binnen een perceel grasland. Alleen de centraal-noordelijke deel 

van het plangebied ligt binnen een groenstrook/terreingedeelte waar bomen en lage struiken staan. 

Het plangebied wordt merendeels opgeven door agrarische percelen. De Huppelseweg loopt langs de 

noordzijde van het plangebied. Het woonerf gelegen aan de Huppelseweg ligt direct ten oosten van 

het plangebied (zie figuur 3). 

 

  

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

archeologische verwachting van het plangebied. 
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Vigerend beleid
4
  

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

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

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

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

een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten archeologische waarden. De kaart 

maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeologisch onderzoek verplicht is en 

wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.  

 

Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied Winterswijk. Volgens dit bestem-

mingsplan heeft het plangebied een dubbelbestemming: Waarde – Archeologische verwachting 3. 

Volgens de bijbehorende planregels is voor het plangebied archeologisch onderzoek noodzakelijk bij 

bodemingrepen groter dan 100 m² en dieper dan 30 cm -mv 

 

Atlas Gelderland
5
 

Met de Atlas Gelderland wilt de provincie Gelderland inzicht geven in maatregelen die de afgelopen 

jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit binnen de provincie in kaart te brengen (bodemonderzoek) 

of te herstellen (bodemsanering). Ook laat de Atlas Gelderland zien waar vroeger (bedrijfs-)activitei-

ten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen.  

 

Het raadplegen van de Atlas Gelderland heeft voor het plangebied geen aanvullende gegevens opge-

leverd. 

 
2.4 Toekomstige situatie  

 

Het toekomstige gebruik van het plangebied kan bepalend zijn voor het vervolgtraject (behoud in-situ 

of behoud ex-situ van archeologische waarden). De toekomstige inrichting van het plangebied kan 

gevolgen hebben op het in-/ex-situ behoud van de archeologische waarde. 

 

De initiatiefnemer is voornemens het plangebied te bebossen door midden van het aanplanten van 

jonge bomen. Hiervoor zullen plantgaten worden gegraven tot maximaal 50 cm -mv, waardoor in eer-

ste instantie de bodemingreep beperkt zal zijn. Ten gevolge van doorworteling en het rooien van bo-

men en navolgend weghalen/eruit trekken van de stobben kan het archeologisch potentiële vondst- 

als sporenniveau, welke onder de huidige bouwvoor word verwacht, beschadigd raken. 

  

                                                      
4
 Neefjes & Willemse, 2009 

5
 http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema_bodemverontreinigingen 

http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema_bodemverontreinigingen
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2.5 Aardwetenschappelijke gegevens 

 

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

naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe het land-

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

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

 
De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied: 

 
Tabel I. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied 

 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Geologie
6
 (Nat-)eolische zanden van de Formatie van Boxtel op (tunnel)dalopvullingen van de 

Formatie van Drente (variatie van klei tot grove smeltwaterzanden). Hieronder Tertiaire 

kleien van de Formatie van Rupel. 

Geomorfologie
7
 Merendeels binnen een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (2M9). 

Uiterst noordoostelijke deel binnen een gebied van dekzandruggen (3L5). 

Bodemkundige Landschappen en Aardkundige 

Waardenkaart gemeente Winterswijk
8
 

Vrijwel gehele plangebied binnen een gebied van dekzandwelvingen met hydropodzol-

gronden (code 15). 

Uiterst noordwestelijke deel plangebied binnen een laagte/afvoerloze depressie met 

beekafzettingen (code 13). 

Bodemkunde en grondwatertrap
9
 Oostelijke en centrale deel plangebied veldpodzolgronden, bestaande uit leemarm en 

zwak lemig fijn zand (Hn21, Gt VI).  

Westelijke deel plangebied beekeerdgronden, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn 

zand (pZg21, Gt III). 

 
Landschappelijke ontwikkeling

10
 

Het plangebied is gelegen op het Oost-Nederlandse Plateau. Het Oost-Nederlandse Plateau helt af 

naar het noordwesten en wordt begrensd door het Pleistocene bekken. De geologische opbouw van 

het gebied is zeer gecompliceerd. Gedurende de voorlaatste ijstijd, het Saalien (ca. 250.000 - 

130.000 jaar geleden) heeft het gebied geruime tijd onder een dikke, schuivende ijskap gelegen, 

waardoor het landoppervlak werd 'overreden', geërodeerd en afgevlakt. Onder het landijs werd op 

veel plaatsen grondmorene (meestal keileem) afgezet. De grondmorene is gevormd op het contact-

vlak tussen het voortschuivende ijs en de ondergrond en bestaat in zijn meest kenmerkende vorm uit 

een structuurloze leem vermengd met grof zand, grind en stenen. Onder het honderden meters dikke 

gletsjerijs verzamelde zich gedurende het smeltseizoen veel water. Dit concentreerde zich in subgla-

ciale smelwaterstromen, die door de enorme hydrostatische druk een diep ingesneden systeem van 

tunneldalen vormden.  

 

De aanwezigheid van deze slecht waterdoorlatende afzetting aan of nabij de oppervlakte is, samen 

met de onderliggende tertiaire kleien, de oorzaak van het voorkomen van ondiepe grondwaterstanden 

tijdens regenachtige perioden. Naast de grondmorenes werden tijdens het Saalien plaatselijk glacio-

fluviale sedimenten afgezet door ijssmeltwater. Deze glaciofluviale afzettingen worden gerekend tot 

de Formatie van Drente, Laagpakket van Schaarsbergen, en bestaan voornamelijk uit grindhoudende 

zanden.  

 

                                                      
6
 De Mulder et al., 2003 

7
 Alterra, 2003 

8
 Neefjes & Willemse, 2009 

9
 Stichting voor Bodemkartering, 1966 

10
 De Mulder et al., 2003/Berendsen, 2005/Berendsen, 2008/Neefjes &Willemse, 2009 
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Gedurende de laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 115.000 - 10.000 jaar geleden), bereikte het landijs 

Nederland niet. Toentertijd heerste er in Nederland wel een continentaal periglaciaal klimaat. Dit 

houdt in dat de omstandigheden erg koud en droog waren. Het landschap in Nederland bestond uit 

een poolwoestijn, waarin vrijwel geen vegetatie aanwezig was. Over een groot deel van Nederland 

werden niveo-eolische, fluvio-eolische en droog-eolische zanden afgezet. Grootschalige afzetting van 

niveo-eolische en fluvio-eolische zanden (voorheen aangeduid als de Oude Dekzanden) vond vooral 

plaats tijdens het Laat-Pleniglaciaal. Deze zanden worden gerekend tot de Formatie van Boxtel en 

betreffen vaak matig gesorteerde zanden, welke onder zeer koude omstandigheden door water en 

wind als een vlakke deken over het landschap zijn afgezet. Kenmerkend is dan ook dat deze zanden 

veelal horizontaal gelaagd zijn en dat er lemige banden in voorkomen. Deze afzettingen worden vaak 

aangezien voor verspoelde dekzanden. De term verspoeld dekzand is enigszins misleidend. Het gaat 

namelijk niet om eolische zanden die later zijn verspoeld, maar eerder om fluviatiele zanden die later 

deels zijn opgestoven. De droog-eolische zanden, de dekzanden (voorheen Jonge Dekzanden), zijn 

afgezet tijdens het Laat-Glaciaal en behoren tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden. De 

zanden zijn veelal afgezet in de vorm van langgerekte, vaak ZW-NO georiënteerde ruggen. Gelaagd-

heid is hierin meestal niet aanwezig, er komen geen leemlagen in voor en het betreft vaak goed ge-

sorteerde zanden. Op het Oost-Nederlandse plateau werd slechts een dunne laag (nat-)eolische zan-

den afgezet en plaatselijk ontbreekt deze in het geheel, waardoor tertiaire kleien en keileem (vrijwel) 

dagzomen. Hierdoor hebben delen van deze afzettingen kunnen eroderen. In de luwte van de dalen 

ontstonden wel enorme complexen van dekzandruggen. Deze ruggen vulden de laat-pleistocene 

beekdalen grotendeels of zelfs volledig op, waardoor deze verstopt raakten en beeklopen gedwongen 

waren zich te verleggen. 

 
In het Holoceen (vanaf ca. 10.000 jaar geleden) zijn door verwaaiing van de (nat-)eolische zanden lo-

kaal stuifzandgebieden ontstaan. Bij het ontstaan hiervan speelde de mens een belangrijke rol, door 

beweiding, afbranden en het steken van plaggen op de heidevelden dat voornamelijk plaatsvond in 

de Nieuwe tijd (zie bijlage 1). De stuifzanden worden gerekend tot het Laagpakket van Kootwijk, wel-

ke behoort tot de Formatie van Boxtel. Daarnaast zijn er in (lokale) beekdalen afzettingen gevormd 

bestaande uit leem, veen en zand. Deze afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Sin-

graven, welke tevens behoren tot de Formatie van Boxtel. Veel beken bevinden zich binnen de lager 

gelegen smeltwaterdalen (tunneldalen), zoals de Huppelsche Beek en de Eerdensche Beek. Deze 

beekdalen liggen echter op ruime afstand van het plangebied, respectievelijk 800 meter ten zuiden en 

1200 meter ten noordwesten. Daar waar tertiaire kleien en keileem (vrijwel) dagzomen bevinden zich, 

vanwege hun slechte waterdoorlatendheid, relatief veel natte bodems. De watergang/sloot die vrijwel 

direct ten noorden van het plangebied loopt, langs de noordzijde van de Huppelseweg, wordt aange-

duid als de Modderbeek. Dit betreft echter een aangelegde watergang, ten behoeve van het verbete-

ren van de waterhuishouding van het omliggende agrarisch gebied (snellere afvoer, wat akkerbouw 

ter plaatse van de agrarische percelen mogelijk maakte). 

 
Ook zijn in het Holoceen verspreid over delen van het Oost-Nederlandse dekzandlandschap veenge-

bieden ontstaan. Deze ontstonden vooral daar waar sprake was van een slechte ontwatering vanwe-

ge het voorkomen van natte, vlakke delen (depressies) omgeven door hoger gelegen terreindelen en 

de aanwezigheid van ondoorlatende lagen. De veengebieden hadden vaak een kleine tot middelgrote 

omvang, samenhangend met de sterke landschappelijke variatie op relatief korte afstanden. Vanaf de 

Late-Middeleeuwen is het aanwezige veen vooral kleinschalig gewonnen. Vanwege de meestal vrij 

geringe dikte van de veenpakketten en de slechte ontsluiting was grootschalige veenwinning econo-

misch niet rendabel. Aanwijzingen van de voormalige venen en het afgraven daarvan zijn in het hui-

dige landschap nauwelijks meer herkenbaar.  
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Nadat veenwinning had plaatsgevonden ontwikkelde zich op de braakliggende terreinen een droge tot 

natte heidevegetatie. In de 19
e
 en 20

e
 eeuw werden deze gebieden vervolgens ontgonnen ten behoe-

ve van agrarisch gebruik, waardoor resten veen vaak volledig zijn vermengd met het onderliggende 

zanddek en volledig is geoxideerd, mede als gevolg van de gereguleerde grondwaterstanden. Dit 

(voormalige) hoogveen behoort tot de Formatie van Nieuwkoop. 

 

DINO
11

 

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

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

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

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

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

door TNO.  

 

In het Dinoloket zijn enkele boringen bestudeerd
12

. Hieruit blijkt dat de ondergrond bestaat uit een en-

kele meters dik pakket (nat-)eolische zanden van de Formatie van Boxtel, gelegen op (tunnel)dalop-

vullingen van de Formatie van Boxtel en Drente (variatie van klei tot grove smeltwaterzanden). Hier-

onder liggen de Tertiaire kleien van de Formatie van Rupel.  

 

Geomorfologie 

De Geomorfologische kaart geeft de mate van reliëf en de vormen die in het landschap te onderschei-

den zijn weer.  

 

Volgens de Geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) ligt het plangebied merendeels in een 

vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (2M9) en alleen het uiterst noordoostelijke deel binnen een 

gebied van dekzandruggen, al dan niet met een oud bouwlanddek (3L5). 

 

De Bodemkundige Landschappen en Aardkundige Waardenkaart van de gemeente Winterswijk geeft 

een gedetailleerde beeld weer van de landschappelijke/bodemkundige eenheden binnen en rondom 

het plangebied. Voor vrijwel gehele plangebied wordt aangegeven dat het binnen een gebied van 

dekzandwelvingen met hydropodzolgronden ligt (code 15, zie figuur 4). Alleen het uiterst noordweste-

lijke deel plangebied ligt binnen een laagte/afvoerloze depressie met beekafzettingen ligt (code 13). 

Op basis van het geraadpleegde historisch kaartmateriaal (wordt verderop behandeld) ligt het plan-

gebied op ruime afstand van natuurlijk gevormde lokale beekdalen en betreft de huidige Modderbeek 

direct ten noorden van het plangebied een aangelegde watergang/sloot. Mocht er toch sprake zijn 

van beekafzettingen, dan zal het gaan om afzettingen die gesedimenteerd zijn tijdens extreem hoog-

water van de Huppelsche Beek/Eerdensche Beek, waarbij het gehele gebied waarschijnlijk groten-

deels onder water stond dan wel zeer drassig was. Hierdoor konden beeksedimenten verspoelen tot 

ver buiten het beekdal. Omdat het plangebied wel behoort tot het gebied dat voor langere tijd nog een 

gebruik kende als woeste grond/heideveld, deel uitmakend van Het Huppelsche Veld, zal wellicht 

sprake zijn geweest van periodiek ondiepe grondwaterstanden (natte heidevelden die voornamelijk in 

gebruik was als graasgronden voor schapen). 

 

  

                                                      
11 

www.dinoloket.nl 
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 Dit betreft de boringen B41E0010, B41E0744 en B41E0747 
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Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
13

 

Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de 

landschapsanalyse. Dit met behulp van laseraltimetrie verkregen digitale bestand vormt een gedetail-

leerd beeld van het huidige reliëf in het plangebied. Het AHN laat voornamelijk het aanwezige micro-

reliëf zien, welke afwisselingen vormt tussen vlaktes van ten delen verspoelde dekzanden beekafzet-

tingen en dekzandwelvingen (zie figuur 5). Het plangebied neemt daarbij een overgangspositie in. De 

relatief hogere ligging van dekzandruggen is vooral versterkt door het opbrengen van een plaggen-

dek. Zo zijn oude kampen/oude bouwlandgronden goed te herkennen ten noorden en noordwesten 

van het plangebied. De loop van het natuurlijke lokale beekdal van de Huppelsche Beek is vooral 

verder ten zuidoosten van het plangebied te herkennen. Voor de loop van de Modderbeek wordt 

nogmaals bevestigd dat het niet gaat om een lokale natuurlijke beek, aangezien deze niet duidelijk 

verdiept/ingesneden in het landschap ligt. 

 

Bodemkunde 

Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het oostelijke en centrale deel van het plange-

bied gelegen in een gebied waar veldpodzolgronden voorkomen, bestaande uit leemarm en zwak 

lemig fijn zand (Hd21, zie figuur 6). Podzolgronden worden gekenmerkt door podzolering: er komt een 

duidelijke B-horizont in voor die tot stand is gekomen door inspoeling van niet-amorfe humus samen 

met ijzerverbindingen (moderpodzolen), of door inspoeling van amorfe humus (humuspodzolen). 

Veldpodzolgronden behoren tot de suborde van de humuspodzolen, waarbij de bovengrond sporen 

van sterke uitloging vertoond, in de vorm van gebleekte zandkorrels. De zandkorrels vertonen geen 

ijzerhuidjes als gevolg van de relatief hoge grondwaterstanden die tijdens de bodemvorming 

optreden.
14

 Deze gronden zijn over het algemeen kenmerkend voor de overgang van de hoger ter-

reindelen (dekzandruggen) naar de lager gelegen vlaktes (beekdalen, vlaktes van verspoelde dek-

zanden). 

 

Het westelijke deel van het plangebied is gekarteerd als een beekeerdgrond, bestaande uit leemarm 

en zwak lemig fijn zand (pZg21). Deze bodem bestaat uit een voedselrijke, soms zwart gekleurde 

humuslaag die overgaat in een voedselarme laag van dekzand. Roestvlekken zijn aanwezig, soms 

vanaf de bovengrond, en lopen door tot aan de Cr-horizont. Beekeerdgronden komen voor in gebie-

den met een fluctuerende en ook een relatief hoge grondwaterstand, in beekdalen en in niet-

afvoerloze laagten waar dus duidelijk geen podzolisatieproces heeft kunnen plaatsvinden. De donke-

re bovengrond is vanwege de lage/vochtige ligging met periodiek hoge grondwaterstanden ontstaan 

(hoge productie en geremde afbraak van organische stof).
15

 Verder zijn deze gronden kenmerkend 

voor gebieden die pas in de loop van de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd zijn ontgonnen en voldoen-

de zijn gedraineerd om in gebruik genomen te worden als akker- en graslanden. 

 

Samen met de gegegevens van de Bodemkundige Landschappen en Aardkundige Waardenkaart van 

de gemeente Winterswijk en het hoogtebeeld worden veldpodzolgronden verwacht in het meest oos-

telijke/relatief hoog gelegen deel van het plangebied en beekeerdgrond in het meest westelijke deel 

van het plangebied. Een tussenvorm zal gelden voor het centrale deel van het plangebied. 
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Grondwatertrap en gegevens uit de Atlas Gelderland
16

 

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

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

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

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

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

(1:50.000) weergegeven.  

 

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

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

extreem nat tot extreem droog. Bij sommige grondwatertrappen is een ' of een '' weergegeven: het 

gaat hier om tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen. 

 
Tabel II.  Grondwatertrappenindeling

17
 

 

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

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

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

')  Bij deze grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden 

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

 

Door grootschalige ingrepen in het geohydrologisch systeem wijken de huidige grondwatertrappen in 

veel gebieden af van de grondwatertrappen die in het verleden voor kwamen. Om dit aan te geven is 

tevens een inschatting gemaakt van historische grondwatertrappen, welke een indicatie vormen voor 

de grondwatertrappen zoals die in het jaar 1950 voor kwamen. Deze historische grondwatertrappen 

zijn gekarteerd op schaal 1:100.000. 

 

Voor het plangebied zijn de volgende gegevens bekend: 

 
Tabel III.  Grondwatergegevens plangebied 

 

GHG GLG GVG Grondwatertrap Historische grondwa-

tertrap 

86 194 113 Centrale en oostelijke deel 

plangebied VI en westelij-

ke deel plangebied III 

Gekoppeld aan de 

Bodemkaart van Neder-

land. Centrale en ooste-

lijke deel plangebied 

historische grondwater-

trap V en westelijke deel 

plangebied historische 

grondwatertrap II 

GHG: gemiddeld hoogste grondwaterstand in cm -mv 

GLG: gemiddeld laagste grondwaterstand in cm -mv 

GVG: gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand in cm -mv 
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Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI en VII) zijn zeer geschikt voor land-

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

is het grondwaterpeil een indicatie voor de conservering van metalen en organische resten. Gekop-

peld aan de Bodemkaart van Nederland heeft het centrale en oostelijke deel van het plangebied een 

historische grondwatertrap V en het westelijke deel van het plangebied een historische grondwater-

trap II. Het plangebied zal in het verleden sterk variërende condities gekend, waarbij in de zomerperi-

ode bij langdurige droogte het grondwater vrij diep kon komen te liggen, terwijl in de winterperiode 

met langdurige regenperioden het grondwater tot in de bovengrond (eerste 50 cm) kon reiken. De 

grootschalige ontginning van het gebied en ingrepen in de waterhuishouding (aanleggen van slo-

ten/watergangen, verleggen en rechttrekken/kanaliseren van lokale beeklopen) heeft geresulteerd in 

diepere grondwaterstanden. Vandaag de dag worden grondwaterstanden gereguleerd (regulatie van 

afvoer via de aanwezige en gekanaliseerde beeksystemen). 

 
2.6  Archeologische waarden 

 

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

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

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

goed (RCE).
18 

In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet zijn 

deze door bevoegden te raadplegen. 

 

De bekende archeologische waarden zijn middels kaartmateriaal weergegeven in figuur 7. Tevens 

zijn in de figuur de indicatieve archeologische waarde en de in ARCHIS geregistreerde AMK-terrei-

nen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 1.000 m weer-

gegeven. Aangezien de gemeentelijke beleidskaart een hoger detailniveau heeft dan de landelijke 

IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarde) is de IKAW voor het onderzoek niet geraadpleegd. 

 

Archeologische waarden- en verwachtingskaart gemeente Winterswijk
19

 

Sinds 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht (WAMZ). Het doel van deze 

wet is te voorkomen dat archeologische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de 

gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor 

een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De 

Archeologische beleidskaart geeft een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten ar-

cheologische waarden. De kaart maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeo-

logisch onderzoek verplicht is en wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.  

 

Op basis van de Bodemkundige Landschappen en Aardkundige Waardenkaart is een Archeologische 

waarden- en verwachtingskaart voor het gebied binnen de gemeente Winterswijk vervaardigd. Vol-

gens deze kaart ligt het merendeels van het plangebied binnen een gebied met een middelhoge 

archeologische verwachting en het uiterst noordwestelijke deel van het plangebied in een gebied met 

een lage archeologische verwachting (zie figuur 8).  
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 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
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 Neefjes & Willemse, 2009 
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Op basis van de Archeologische Waarden- en Verwachtingskaart is weer een archeologische be-

leidsadvieskaart opgesteld voor de gemeente Winterswijk. Volgens deze beleidsadvieskaart ligt het 

merendeel van het plangebied binnen een gebied waarvoor inventariserend archeologisch onderzoek 

(IVO-protocol 1) verplicht is, wanneer het oppervlak van het totaal aan bodemingrepen groter is dan 

100 m
2
 én de diepte van de ingreep dieper reikt dan 30 cm -mv (AWV-categorie 6). Het uiterst noord-

westelijke deel van het plangebied ligt binnen een gebied waarvoor inventariserend archeologisch 

onderzoek (IVO-protocol 1) verplicht is, wanneer het oppervlak van het totaal aan bodemingrepen 

groter is dan 2.500 m² én de diepte van de ingreep dieper reikt dan 30 cm -mv (AWV-categorie 7). 

 
AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied

20
 

De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische monumen-

ten/terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria (kwaliteit, zeldzaam-

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

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

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

 

Binnen zowel het plangebied als het onderzoeksgebied liggen géén AMK-terreinen (zie figuur 7). 

 

In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied
21

 

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

en instellingen in totaal twee archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij alleen om 

bureau- en/of booronderzoeken (prospectief onderzoek) (zie tabel IV en figuur 7).  

 
Tabel IV. Overzicht onderzoeksmeldingen 

 

Zaakindentificatie (OM-

nummer) 
Situering t.o.v. plangebied Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek 

2329693100 (46849) & 

2347901100 (49223) 

600 meter ten zuidwesten Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 

Toponiem: Modderbeek Winterswijk 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 25-5-2011 & 7-11-2011 

Resultaat: Resultaat: De Modderbeek is gelegen binnen één van de Pleistoce-

ne (en deels Holocene) dalsystemen die het Oost-Nederlands Plateau versnij-

den. Het dal is grotendeels opgevuld met beeksedimenten en (nat-)eolische 

zanden van de Formatie van Boxtel. De beek ligt niet binnen een natuurlijk 

beekdal en heeft een antropogene oorsprong. Volgens de geomorfologische 

kaart van de gemeente Winterswijk ligt het zuidelijke deel van het beektraject 

op de overgang van een laagte of afvoerloze depressie met beekafzettingen ten 

westen en een gebied van dekzandwelvingen met hydropodzolgronden ten 

oosten. Het noordelijke deel ligt geheel binnen een gebied van dekzandwelvin-

gen met hydropodzolgronden. Het centrale deel van de oostelijke oever grenst 

aan een perceel met een dik plaggendek op dekzand. Het zuidwestelijke deel 

van het plangebied heeft een lage archeologische verwachting. Het zuidooste-

lijke deel van het plangebied heeft een middelhoge archeologische verwachting, 

waarbij het oorspronkelijke bodemprofiel (volgens de archeologische verwach-

tingskaart van de gemeente Winterswijk) is afgegraven tot een diepte >40 cm -

mv. Aangezien eventueel aanwezige archeologische resten hier aan of direct 

onder het maaiveld werden verwacht, zullen deze (grotendeels) ver-

stoord/verwijderd zijn. Het centrale deel van het beektraject heeft een hoge 

archeologische verwachting, waarbij het archeologisch niveau is afgedekt door 

een dik plaggendek. Eventueel aanwezige archeologische resten worden hier in 

en onder het plaggendek verwacht. Het noordelijke deel van het beektraject 

heeft een middelhoge archeologische verwachting, waarbij eventueel aanwezi-

ge archeologische resten aan of direct onder het maaiveld worden verwacht. 

In boring 4 is in de top van het pakket zandige klei een houtskoolconcentratie 

aangetroffen. Ook in boring 6 waren, in het geroerde pakket onder de eerdlaag, 

enkele houtskoolfragmenten aanwezig. Daarnaast zijn in dit pakket 3 vuur-

                                                      
20

 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
21

 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 



 

Rapport 10396.001 versie 2  Pagina 11 van 20 

steenfragmenten aangetroffen die vermoedelijk natuurlijk zijn, maar mogelijk 

ook een antropogene oorsprong hebben. In de verstoorde toplaag is plaatselijk 

landbouwplastic aangetroffen. De aangetroffen indicatoren zouden kunnen 

wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Het is echter 

ook mogelijk dat zowel het houtskool als de vuursteenfragmenten een natuurlij-

ke oorsprong hebben. Het is echter niet uit te sluiten dat binnen het beektraject 

archeologische resten aanwezig zijn. Ter plaatse van de aangetroffen beekklei-

en op de westelijke oever, ligt het archeologisch niveau dieper dan de geplande 

bodemingreep (verbreden maaipad). Op de oostelijke oever is het archeolo-

gisch niveau ter plaatse van de aangetroffen indicatoren verstoord. De geplan-

de werkzaamheden vormen derhalve geen directe bedreiging voor het archeo-

logisch erfgoed. Mochten op de westelijke oever ingrepen plaats gaan vinden 

die dieper reiken dan het archeologisch niveau, waarbij een veiligheidsmarge 

van 20 cm aangehouden dient te worden, dan wordt geadviseerd een waarde-

rend booronderzoek uit te voeren. Dit geldt voor bodemingrepen dieper dan 0,9 

m -mv. 

2306915100 (43732) & 

2306923100 (43733) 

650 meter ten oosten Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 

Toponiem: Walienseweg 34 Te Winterswijk Winterswijk 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 15-11-2010 & 16-11-2010 

Resultaat:  

Volgens het opgestelde gespecificeerde archeologisch verwachtingsmodel 

wordt de kans op het aantreffen van archeologische waarden laag tot middel-

hoog geacht voor resten daterend vanaf het Laat- Paleolithicum. Indien er 

eventueel archeologische resten aanwezig zijn komen deze direct aan of onder 

het maaiveld voor, aangezien er geen aanleiding is om binnen het plangebied 

een eerddek te verwachten. Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor 

de aanwezigheid van archeologische waarden/de verstoorde bodemopbouw 

zijn en aanzien van het plangebied geen aanbevelingen voor behoud van 

archeologische waarden of vervolgonderzoek gedaan. 

 

Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied
22

 

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

zijn geen vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan twee vondstmeldingen 

geregistreerd (zie tabel V en figuur 7). 

 
Tabel V. Overzicht ARCHIS-vondstmeldingen 

 

Zaaknummer (waar-

nemingsnummer) 
Situering t.o.v. plangebied Aard van de melding 

2079840100  900 meter ten zuidwesten Bronstijd - IJzertijd : 
- grondsporen 
 
Aangetroffen tijdens niet-archeologische graafwerkzaamheden. 

 

2.7 Beschrijving van het historische gebruik 

 

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

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

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

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

landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige 

incomplete beeld. Voor de historische ontwikkeling is naast het
 
historisch kaartmateriaal ook relevante 

achtergrondliteratuur geraadpleegd. 
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Korte bewoningsgeschiedenis van het oostelijk dekzandlandschap
23

 

Voor een uitgebreide bewoningsgeschiedenis, in relatie tot de landschappelijke ontwikkeling, wordt 

verwezen naar de rapportage behorende bij de archeologische verwachtingskaarten van de gemeen-

te Winterswijk. Hieronder volgt een korte beschrijving van de regionale bewoningsgeschiedenis.  

 

Al vanaf de Oude Steentijd (Laat-Paleolithicum, zie bijlage 1) werd het oostelijk dekzandlandschap 

bewoond door rondtrekkende Jagers-Verzamelaars. Deze Jagers-Verzamelaars leefden in eenvoudi-

ge hutten/tenten die gemakkelijk op te bouwen en af te breken waren, waardoor hier slechts weinig 

resten van bewaard zijn gebleven. De tijdelijke nederzettingslocaties lagen veelal op terreindelen met 

een sterke gradiënt, zoals dekzandruggen en kopjes te midden van lager gelegen gebieden, flanken 

van beekdalen en de randen van plateaus en stuwwallen. Deze gebieden boden door de sterke gradi-

ënt een afwisselende vegetatie en daarmee een grote verscheidenheid aan voedselbronnen.  

 

Vanaf de Nieuwe Steentijd (Neolithicum) deden landbouwactiviteiten hun intrede. De locatiekeuze 

werd in toenemende mate bepaald door de geschiktheid van de bodem voor de akkerbouw. Hierbij 

speelden vooral het grondwaterregime, de natuurlijke vruchtbaarheid en bewerkbaarheid van de bo-

dem een belangrijke rol. De leemrijke, middelhoog gelegen zandgronden waren het meest geschikt. 

Daarbij speelde tevens de nabijheid van waterbronnen en een gevarieerde vegetatie een rol. Neder-

zettingen ontstonden doorgaans op de overgang van de hoge zandgronden naar de lage beekdalen, 

gunstig gelegen tussen de weidegebieden in de beekdalen en de akkers op de hogere gronden.  

 
Vanaf de Bronstijd en vooral in de Middeleeuwen vond een (geleidelijke) omslag plaats in het agra-

risch bedrijfssysteem, die ook landschappelijk gevolgen had. Door een intensiever bodemgebruik en 

het gelijktijdig in stand houden van de vruchtbaarheid van het steeds uitbreidende akkerareaal namen 

de heidevelden in omvang sterk toe. Door eeuwenlange bemesting werden vooral de hogere dek-

zandruggen geleidelijk opgehoogd. Deze staan voor de oostelijke zandgronden bekend als engen, 

enken, eenmans-essen of kampen. In het algemeen wordt de term "es" gebruikt. Doordat de hydrolo-

gische omstandigheden op korte afstand sterk wisselen, zijn nooit grote akkercomplexen tot ontwikke-

ling gekomen. Hier overheerste de individuele occupatie, waardoor kleine percelen ontstonden, met 

een afwisseling van grasland en akkerland. Vaak zijn de percelen omgeven door heggen of hakhout. 

De bewoning binnen het oostelijk dekzandlandschap was daardoor altijd sterk verspreid. 

 

Historisch kaartmateriaal 

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

 
Tabel VI. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal

24
 

 

Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omgeving 

Hottingerkaart 1773-1794 - - Niet gekarteerd. Niet gekarteerd. 

Kadastrale minuut 1828 Winterswijk, 

Sectie B, 

Blad 08 

1:2.500 Woeste grond/natte heide-

velden, deel uitmakend 

van het Huppelse Veld. 

Grootschalig gebied van woeste gron-

den/heidegebied, waar doorheen enkele 

zandwegen liepen. Oude kampgronden (boe-

renerven met enkele nabij gelegen akkerper-

celen) lagen ten noorden en westen van het 

plangebied, waaronder het erf Het Helder. 

Militaire topografische 

kaart (Bonneblad) 

1898 496 1:50.000 Oostelijke deel ontgonnen 

ne in gebruik als grasveld, 

centrale en westelijke deel 

nog deel uitmakend van 

een heideveld. 

Eerste ontginningen van het Huppelse Veld, 

maar voornamelijk nog percelen heide en 

(hakhout)bos. Voorloper van de Huppelseweg 

aanwezig direct ten noorden van het plange-

bied, als onverharde zandweg. 
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Militaire topografische 

kaart (Bonneblad) 

1929 41 E 1:50.000 Gehele plangebied ont-

gonnen, oostelijke deel 

akkerland, centrale en 

westelijke deel grasland.   

Versnelling van jonge heideontginning van het 

nat-droge zandgebied, rationele verkaveling. 

Mix van percelen akkerland, grasland en nog 

percelen heide. Diverse ontginningsboerderij-

en aanwezig. Oude kampen zichtbaar door 

meer rond lopende begrenzing. 

Topografische kaart 1987 41 E 1:25.000 Huidige situatie.  Erf Huppelseweg 12 aanwezig direct ten 

oosten van het plangebied. herverkaveling van 

agrarisch buitengebied. Voortgaande uitbrei-

ding van bebouwing binnen bestaande boe-

renerven. 

 

Op de Hottingerkaart is het onderzoeksgebied niet gekarteerd/opgetekend, maar de verwachting is 

dat er sprake was van een uitgestrekt heidegebied in het afwisselde nat-droge zandgebied (microreli-

ef) en lokale depressies die zeer moerassig waren en mogelijk vennetjes vormden in het landschap. 

 

Op basis van het beschikbare historische kaartmateriaal was het plangebied in ieder geval vanaf het 

begin van de 19
e
 eeuw onbebouwd en verder in agrarisch gebruik geweest (heidegebied, en in de tijd 

van de grootschalige ontginningen en opkomst van kunstmest merendeels in gebruik als grasland 

(zie/vergelijk afbeeldingen 9 t/m 12).  

 

Het plangebied lag wel op aanzienlijke afstand van de eerste kampontginningen (boerderijen met 

omliggende essen, waaronder het erf Het Helder) en behoorde tot het gebied van het “Huppelsche 

Veld”. Dit gebied, ten noorden van de buurtschappen Huppel en Henxel betrof een zeer uitgestrekt 

gebied met vochtige natte heide en veen. Het werd voornamelijk gebruikt voor het laten grazen van 

vee, het steken van plaggen, hakken van hout en het steken van turf. Dit gebied vormde ook de grens 

tussen Münster en de Heerlijkheid Bredevoort. Het meest nabijgelegen buurtschap Huppel is vanaf 

de Karolingische tijd ontstaan, als boerderijenzwerm gelegen in een typisch oud hoevenlandschap. 

  

De voorloper van de Huppelseweg, eerst vermoedelijk als een zandpad, is met de ontginning van het 

Huppelsche Veld ontstaan. Een versnelling van de jonge heideontginning van het nat-droge zandge-

bied vond vooral plaats in de eerste helft van de 20
e
 eeuw ontstaan. Het er gelegen aan de Huppel-

seweg 12, direct ten oosten van het plangebied, is pas in de tweede helft van de 20
e
 eeuw ontstaan. 

Tevens vond er ook herverkaveling van het agrarisch buitengebied plaats. Uitbreiding van bebouwing 

vond vooral plaats binnen de erven van de ontginningsboerderijen.  

 
Bouwhistorische gegevens 

Het bouwdossier van de gemeente Winterwijk (Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers) is niet geraad-

pleegd omdat het plangebied volgens het historisch kaartmateriaal de laatste 200 jaar onbebouwd is 

geweest.  

 
Tweede Wereldoorlog  

Om vast te stellen of mogelijke archeologische waarden uit de Tweede Wereldoorlog in het plange-

bied aanwezig zijn, is een aantal publicaties geraadpleegd.
25 

 

 

Het raadplegen van deze bronnen geeft geen redenen om aan te nemen dat er archeologische waar-

den uit de Tweede Wereldoorlog in het plangebied te verwachten zijn. 
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2.8 Aanvullende informatie 

 

Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling 17 

Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de Archeologische plaatselijke Werkgemeen-

schap Nederland, afdeling 17, Zuid-Veluwe en Oost Gelderland (contactpersoon de heer B. Clab-

bers). Er zijn geen aanvullende vondsten of bijzonderheden bekend gelegen in of in de directe omge-

ving van het plangebied. 

 

2.9 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

 

Op grond van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting op-

gesteld: 

 
Tabel VII.  Gespecificeerde archeologische verwachting 

 

Archeologische periode Gespecificeerde 

verwachting 

Te verwachten resten en/of sporen Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld 

(Laat-)Paleolithicum - Vroeg-

Neolithicum (Jagers-

Verzamelaars) 

Middelhoog tot 

laag 

Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen gebruiks-

voorwerpen 

Vondstaag direct aan en onder het 

maaiveld. Sporen onder de bouwvoor, 

in de top van de natuurlijke afzettingen. 

Midden- en Laat-Neolithicum 

(Landbouwers) 

Middelhoog tot 

laag 

Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvel-

den, rituele plaatsen: kleine fragmenten aarde-

werk, natuursteen en vuurstenen gebruiks-

voorwerpen, houtskool en gebruiksvoorwerpen 

Vondstaag direct aan en onder het 

maaiveld. Sporen onder de bouwvoor, 

in de top van de natuurlijke afzettingen 

Bronstijd - Romeinse tijd 

(Landbouwers) 

Middelhoog tot 

laag 

Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvel-

den/-heuvels, rituele plaatsen: kleine fragmen-

ten aardewerk, natuursteen en vuurstenen 

gebruiksvoorwerpen, metaalresten, houtskool, 

botresten en gebruiksvoorwerpen 

Vondstaag direct aan en onder het 

maaiveld. Sporen onder de bouwvoor, 

in de top van de natuurlijke afzettingen. 

Middeleeuwen Middelhoog tot 

laag 

Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine 

fragmenten aardewerk, metaalresten, glasres-

ten, houtskool, botresten, organische resten en 

gebruiksvoorwerpen 

Vondstaag direct aan en onder het 

maaiveld. Sporen onder de bouwvoor, 

in de top van de natuurlijke afzettingen 

Nieuwe tijd Laag Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine 

fragmenten aardewerk, metaalresten, glasres-

ten, houtskool, botresten, organische resten en 

gebruiksvoorwerpen 

Vondstaag direct aan en onder het 

maaiveld. Sporen onder de bouwvoor, 

in de top van de natuurlijke afzettingen 

 
Binnen het plangebied kunnen archeologische resten aanwezig zijn daterend vanaf het Laat-Paleo-

lithicum. Op basis van de ligging van het plangebied op de overgang van een dekzandwelving met 

hydropodzolgronden naar een dekzandvlakte/-laagte met beekeerdgronden, wordt de trefkans op 

aanwezigheid van deze resten middelhoog tot laag geacht (zie tabel VII). Omdat het merendeel van 

het plangebied nog wordt gerekend tot het gebied van dekzandwelving geldt voor het merendeel van 

het plangebied de middelhoge verwachting, conform de archeologische waarden- en verwachtings-

kaart van de gemeente Winterswijk. Voor de periode Nieuwe tijd geldt een lage verwachting voor het 

gehele plangebied, op basis van de historische ontwikkeling van het landgebruik binnen en rondom 

het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied zijn geen archeologische complexen be-

kend en heeft het beperkt aantal archeologische onderzoeken niet geresulteerd in het aantreffen van 

vondstmateriaal waarvan met zekerheid te zeggen is dat het duidt op de aanwezigheid van een ar-

cheologische vindplaats. 
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Eventueel aanwezige archeologische resten worden direct aan of onder het maaiveld verwacht. De 

vondstenlaag wordt verwacht in de eerste 30 cm beneden het maaiveld. Een antropogeen opgebracht 

plaggendek wordt niet verwacht. Archeologische sporen (uitgezonderd diepe paalsporen en waterput-

ten) worden binnen 50 cm beneden het maaiveld verwacht. De eventueel aanwezige archeologische 

resten bestaan hoofdzakelijk uit aardewerk- en/of vuursteenstrooiïngen. Organische resten en bot zul-

len door de wisselende grondwaterstand, en daardoor de afwisseling van natte en relatief droge en 

daardoor zure bodemomstandigheden, slecht zijn geconserveerd.  

 

Bodemverstoring 

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

le aanwezige archeologische resten behoudenswaardig zijn. De waarde van archeologische vind-

plaatsen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin grondsporen dan wel vondsten in situ be-

waard zijn gebleven.  

 

Op basis van het geraadpleegd historisch kaartmateriaal is het plangebied de laatste 200 jaar alleen 

in agrarisch gebruik geweest. Hierdoor mag verwacht worden dat de bodem, afgezien van de bouw-

voor, minimaal verstoord is. 

 

2.4 Conclusie bureauonderzoek 

 

Het bureauonderzoek toont aan dat er zich in het plangebied mogelijk archeologische waarden kun-

nen bevinden. Omdat het merendeel van het plangebied nog wordt gerekend tot het gebied van dek-

zandwelving geldt voor het merendeel van het plangebied de middelhoge verwachting op het aantref-

fen van archeologische waarden daterend vanaf het Laat-Paleolithicum. Deze archeologische ver-

wachting dient te worden getoetst door middel van het uitvoeren van een inventariserend veldonder-

zoek, verkennende fase (KNA protocol 4003, IVO-O). In een verspringend boorgrid van 40 x 50 meter 

dienen boringen te worden gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, waarmee onder-

zocht kan worden of de oorspronkelijke bodemopbouw (veldpodzolgronden en/of beekeerdgronden) 

nog wel of niet meer intact is en of daarmee archeologische resten nog wel of niet meer in situ te 

verwachten zijn. Ook dient gekeken te worden naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of 

cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen.  

 
 
3 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 

 

3.1 Doelstelling en onderzoeksvragen  

 

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

archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen en te beantwoorden wat de bodemopbouw is 

binnen het plangebied. Tevens dient te worden vastgesteld wat de gevolgen zijn van het in het plan-

gebied aangetroffen bodemprofiel voor de gespecificeerde archeologische verwachting. 

 

3.2 Methoden 

 

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

onder certificaat op grond van de BRL SIKB 4000 (4.0, 07-06-2016) en Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA, versie 4.0, 07-06-2016), specificatie VS03. Voor het inventariserend veldonder-

zoek is op 31 juli 2019 door ir. E.M. ten Broeke (senior prospector) een Plan van aanpak (PvA) opge-

steld. Het gehele plangebied was vrij toegankelijk.  
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In totaal zijn er 12 boringen gezet gelijkmatig verspreid binnen het plangebied (zie figuur 13). Er is 

geboord tot een diepte van maximaal 220 cm -mv met een Edelmanboor met een diameter van 10 

cm. De boringen zijn lithologisch conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 

beschreven.
26

 De boringen zijn met meetlinten en een meetwiel ingemeten (x- en y-waarden). Van 

alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). In 

bijlage 4 worden overzichtsfoto’s van het plangebied en foto’s van de opgeboorde profielen weerge-

geven.  

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

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

cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Het opgeboorde materiaal is in het veld door 

middel van versnijden/verkruimelen geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, 

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

 

3.3 Resultaten 

 

Geologie en bodem 

De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 5 

weergegeven. De opbouw van de bodem kan schematisch als volgt worden weergegeven en wordt 

bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen verder toegelicht: 

 
Tabel VIII.  Algemene bodemopbouw plangebied 

 

Diepte (cm -mv) Samenstelling Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot 

gemiddeld 30 

Bruin tot bruingrijs gekleurd, zwak humeus, matig siltig, zeer fijn zand Ap-horizont, huidige bouwvoor, ver-

ploegd/moderne agrarische bewerking 

Tussen gemiddeld 30 

en 170 

Variërend van lichtwitgeel tot geeloranje tot bruinrood en naar onderen 

toe lichtgrijs gekleurd, matig tot sterk siltig, zeer fijn zand en plaatselijk 

een dunne laag zandige leem met variërende hoeveelheid van roest-

vlekken, wel aanwezig direct onder de huidige bouwvoor  

C-horizont, dekzandafzettingen, ten dele 

verspoeld 

 

Vanaf gemiddeld 170 Lichtbruingrijs tor grijs gekleurd, matig tot sterk siltig, zeer fijn zand Cr-horizont, dekzandafzettingen, ten dele 

verspoeld 

 

De algemene bodemopbouw binnen het plangebied bestaat vanaf het maaiveld tot gemiddeld 30 cm -

mv uit een huidige bouwvoor van bruin tot bruingrijs gekleurd, zwak humeus, matig siltig, zeer fijn 

zand (Ap-horizont). Direct hieronder is al sprake van de C-horizont, bestaande uit variërend van licht-

witgeel tot geeloranje tot bruinrood en naar onderen toe lichtgrijs gekleurd, matig tot sterk siltig, zeer 

fijn zand en plaatselijk een dunne laag zandige leem. In variërende mate, maar wel direct onder de 

huidige bouwvoor, komen roestvlekken voor. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden lag 

het grondwaterniveau op circa 170 cm -mv. Dit is echter het gevolg van de zeer droge zomerperioden 

van zowel 2018 als 2019, waardoor extreem lage grondwaterstanden zijn ontstaan. Het voorkomen 

van roestvlekken direct onder de huidige bouwvoor geeft aan dat er periodiek sprake is van zeer nat-

te/drasse condities en dit zal zeker het geval zijn geweest in de tijd dat het gebied nog niet grootscha-

lig ontgonnen was, waarbij aanpassingen in de waterhuishouding zijn uitgevoerd (aanleg van slo-

ten/watergangen en gekanaliseerde beekdalen om regenwater sneller te kunnen afvoeren). Alleen bij 

de boringen 5, 10 en 12 is in zeer zwakke vorm een B-horizont aanwezig direct onder de huidige 

bouwvoor. Het aanwezige bodemprofiel binnen het plangebied betreft dan ook een beekeerd-

/gooreerdgrond. Een veldpodzolgrond (hydropodzolgrond) is duidelijk niet aanwezig binnen het plan-

gebied.  

                                                      
26

 Bosch, 2005  
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Het oorspronkelijke moedermateriaal betreft dekzandafzettingen die ten dele verspoeld zijn, waardoor 

ook de plaatselijk dunne laag sterk zandige leem is ontstaan. Deze slecht doorlatende laag zorgt er 

eveneens voor dat tijdens langer durende perioden van regenval de bodem zeer nat/drassig wordt.  

 

Door alleen het agrarisch gebruik van het plangebied zijn er in de bodemopbouw geen diepgaande 

bodemverstorende ingrepen aangetroffen. Iets diepere verstoringen zijn alleen ter plaatse van de 

boringen 1, 7 en 8 waargenomen, tot maximaal 60 cm -mv, mogelijk veroorzaakt door iets diepere 

ploegwerkzaamheden of waar grond naartoe verschoven is, zodat een iets dikkere humeuze boven-

grond is ontstaan. Het is in ieder geval niet het gevolg van plaggenbemesting.   

 
Archeologie 

In geen van de boringen is archeologisch vondstmateriaal waargenomen in het opgeboorde en ver-

volgens verkruimelde bodemmateriaal. Ook zijn er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van door 

de mens gevormde cultuurlagen/antropogene lagen, afgezien van de huidige/moderne bouwvoor. Er 

dient wel gemeld te worden dat het inventariserend veldonderzoek een verkennend booronderzoek 

betreft, dat zich richt op de bodemopbouw en mogelijke bodemverstoringen die de archeologische 

trefkans kunnen beïnvloeden en niet zo zeer op het onderzoeken op de aanwezigheid van archeo-

logische vondsten en/of sporen. 

 

 
4 CONCLUSIE EN ADVIES 

 

4.1 Conclusie 

 

Op basis van het archeologisch bureauonderzoek heeft het plangebied een lage tot middelhoge ver-

wachting op het voorkomen van archeologische resten uit alle archeologische perioden vanaf het 

(Laat-)Paleolithicum. Deze verwachting is vooral gebaseerd op de veronderstelde ligging van het 

plangebied op de overgang van een dekzandwelving met hydropodzolgronden naar een dekzandvlak-

te/-laagte met beekeerdgronden, zoals weergegeven op de archeologische waarden- en verwach-

tingskaart van de gemeente Winterswijk. Voor de periode Nieuwe tijd geldt een lage verwachting, op 

basis van de historische ontwikkeling van het landgebruik binnen en rondom het plangebied. In de 

directe omgeving van het plangebied zijn geen archeologische complexen bekend en heeft het be-

perkt aantal archeologische onderzoeken niet geresulteerd in het aantreffen van vondstmateriaal 

waarvan met zekerheid te zeggen is dat het duidt op de aanwezigheid van een archeologische vind-

plaats. 

 

Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek blijkt de algemene bodemopbouw 

binnen het plangebied bestaat uit een zwak humeuze bouwvoor (Ap-horizont) met direct hieronder de 

C-horizont, bestaande uit dekzandafzettingen die ten dele verspoeld zijn, waardoor ook de plaatselijk 

aanwezige dunne laag sterk zandige leem is ontstaan. In variërende mate, maar vaak wel direct on-

der de huidige bouwvoor, komen roestvlekken voor. Slechts bij drie boringen is in zeer zwakke vorm 

een B-horizont aanwezig direct onder de huidige bouwvoor. Het aanwezige bodemprofiel binnen het 

plangebied betreft dan ook een beekeerd-/gooreerdgrond (daar waar sprake is van een zwak ontwik-

kelde B-horizont), kenmerkend voor gebieden met een fluctuerende en ook een relatief hoge grond-

waterstand, waar geen podzolisatieproces heeft kunnen plaatsvinden. Een veldpodzolgrond (hydro-

podzolgrond) is duidelijk niet aanwezig binnen het plangebied. Of het plangebied tot een gebied van 

dekzandwelvingen dan wel tot een dekzandvlakte-/laagte wordt gerekend, de aangetroffen bodemop-

bouw laat zien dat het gehele terrein in het verleden een minder gunstige zo niet een ongunstige (tij-

delijke) bewoningslocatie vormde. 
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Op basis van de aangetroffen bodemopbouw kan dan ook geconcludeerd worden dat de archeolo-

gische verwachtingswaarde voor het gehele plangebied laag is/bijgesteld kan worden naar een lage 

verwachtingswaarde voor alle archeologische perioden, in tegenstelling tot de middelhoge verwach-

ting voor een deel van het plangebied weergegeven op de archeologische waarden- en verwach-

tingskaart van de gemeente Winterswijk. 

 
4.2 Advies 

 

Op grond van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek, waardoor de archeologische ver-

wachting voor het gehele plangebied bijgesteld kan worden naar een lage verwachting, adviseert 

Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische 

Monumentenzorg (AMZ), geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. De aangetroffen bodemop-

bouw laat zien dat het plangebied in het verleden altijd te maken heeft gehad met zeer natte/drassige 

condities, in een gebied dat minder gunstig zo niet ongunstig was voor (tijdelijke) bewoning. Het ver-

der ontbreken van archeologische resten dan wel door de mens gevormde cultuurlagen/antropogene 

lagen in het opgeboorde bodemmateriaal, maakt het zeer onwaarschijnlijk om nog archeologische 

waarden te verwachting binnen het plangebied.  

 

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

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

worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens 

de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 

5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
27

), de gemeente Winterswijk of de provin-

cie Gelderland.  

 

 

 

 
 
 

 
  

                                                      
27

 Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456. 
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland  

 

 

 

 

Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk) – Nabij de Huppelseweg 12 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen Nederland (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 2. Detailkaart van het plangebied 

 

 

 
 

Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk) – Nabij de Huppelseweg 12 

Legenda 

Plangebied 

Detailkaart van het plangebied (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk) – Nabij de Huppelseweg 12 
 

Legenda 

Plangebied 

Luchtfoto van het plangebied (bron: gspot:LUFO_2014) 
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Figuur 4. Situering van het plangebied binnen de bodemkundige landschappen- en aardkundige waarden-

kaart van de gemeente Winterswijk  

 

 

 
  

Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk) – Nabij de Huppelseweg 12 
 

Legenda zie volgende bladzijde 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de bodemkundige landschappen en aardkundige waardenkaart van de gemeente Winterswijk 
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Figuur 5. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

 

 

 
 
 

Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk) – Nabij de Huppelseweg 12 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Figuur 6. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart van Nederland 

 

 

 
 

  

Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk) – Nabij de Huppelseweg 12 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart van Nederland 
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Figuur 7. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied met als achtergrond het AHN 

 

 

 
  

Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk) – Nabij de Huppelseweg 12 
Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis3, AHN) 
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Figuur 8. Situering van het plangebied binnen de archeologische waarden- en verwachtingskaart van de 

gemeente Winterswijk 

 

 

 
 
 

  

Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk) – Nabij de Huppelseweg 12 

Legenda zie volgende bladzijde 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de archeologische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Winterswijk 
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Figuur 9. Situering van het plangebied binnen de Kadastrale kaart uit 1828 (Minuutplan) 

 

 

 
  

Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk) – Nabij de Huppelseweg 12 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Kadastrale kaart uit 1828 (Minuutplan) (bron: www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl) 
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Figuur 10. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1898 (Bonneblad) 

 

 

 
  

Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk) – Nabij de Huppelseweg 12 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1898 (Bonneblad) (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 11. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1929 (Bonneblad) 

 

 

 
 

 

 

  

Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk) – Nabij de Huppelseweg 12 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1929 (Bonneblad) (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 12. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1987 

 

 

 
  

Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk) – Nabij de Huppelseweg 12 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1987 (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 13. Boorpuntenkaart van het plangebied met als achtergrond de luchtfoto 

 

 

 
  

Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk) – Nabij de Huppelseweg 12 

Legenda 

Plangebied 

Boorpuntenkaart van het plangebied met als achtergrond de luchtfoto (bron: gspot:LUFO_2016) 
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Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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Bijlage 2 Bewoningsgeschiedenis van Nederland 
 

Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiede-

nis van Nederland weergegeven. 

 

Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)  

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

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

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

mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en 

maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veran-

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

mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat Paleoli-

thicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, wilde 

zwijnen en oerossen gejaagd.  

 

Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.) 

Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat 

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

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

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

trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, dat plaats maakte voor meer territorium-

gebonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jacht-

techniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er 

werden kleine spitse vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met 

de stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan 

toe droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars 

wisselden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de 

rivieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook 

zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de 

winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.  

 

Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)  

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

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

valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrari-

sche levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levens-

stijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale ver-

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

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

door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmonu-

menten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.  
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Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.) 

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

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

algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderschei-

den van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Neder-

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

worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had 

wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van 

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

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

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

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

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

ren voorwerpen bekend. 

 

IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)  

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

tuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het ge-

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

opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals 

in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of 

in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens 

verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic 

fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die moge-

lijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin 

luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste 

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

gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen. 

 

Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)  

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

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

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

se rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd 

de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaam-

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

 

De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van 

de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelij-

ker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aar-

dewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, voor-

al in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij ont-

wikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.  
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De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds 

beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er 

enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de de 

Limes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van han-

delscontacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de 3
e
 eeuw ontstond, onder 

meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen 

voortduurde tot in de 5
e
 eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting van 

de grensverdediging langs de Rijn. 

 

Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)  

Over de Vroege-Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. Zo-

wel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was ten 

opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween en de 

mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Romeinse 

staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezaghebbende sta-

tus was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele periode wordt 

ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. 

 

Vanaf de 10
e
 - 11

e
 eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adelijke grootgrondbe-

zitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en ver-

sterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimato-

logische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, 

heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van 

dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivali-

teit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal ge-

weld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, 

landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen. 

 

Nieuwe tijd (1500-heden) 

De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en 

wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, 

handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke 

belangstelling wat zich uit in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industriële 

revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwikke-

lingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het grootste 

deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. In 

verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19
e
 tot het begin van de 

20
e
 eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds 

meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd 

vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat 

zich tot in het begin van de 20
e
 eeuw uit in de kunsten. 
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Bijlage 3 AMZ-cyclus 
 

Het AMZ-proces 

Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen 

die elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelij-

ke, prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen 

gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap wor-

den overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. 

Na elke stap wordt er een besluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek. 

Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeologisch 

onderzoek afgesloten. Ook kan de bevoegde overheid besluiten dat een vindplaats van zo groot be-

lang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond 

beschermd te worden door planaanpassing of planinpassing. 

 

Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeo-

logische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische 

verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht 

moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. 

Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema). 

 

De eerste fase: Bureauonderzoek 

Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van 

informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waar-

den, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waar-

van een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. 

 

De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) 

Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het 

IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de date-

ring, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. 

 

Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering 

Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeolo-

gische waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is 

een onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennen-

de fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van 

invloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke 

zones geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied 

systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarde-

rende fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizon-

tale begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.  

 

Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht 

en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit 

het systematisch belopen van het maaiveld van het plangebied. 
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven 

Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen 

worden kan de bevoegde overheid beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange 

sleuven van minimaal twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voor-

gaande onderzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij 

een dergelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden. 

 

Variant archeologische begeleiding 

Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 

de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot proefsleuven variant archeologische 

begeleiding van de sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk 

aanwezig zijn om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werk-

zaamheden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot 

nader onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 

 

De derde fase: Opgraven  

Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de 

wetenschap, kan de bevoegde overheid besluiten over te gaan tot een opgraving. Het doel hiervan is 

volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen 

om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennisvorming over het verleden. 

 

Variant archeologische begeleiding 

Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 

de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot een opgraving variant archeologische 

begeleiding van de sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk 

aanwezig zijn om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werk-

zaamheden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot 

nader onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 
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Schema van de Archeologische Monumenten Zorg 

 

Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling 

▼ 

Toetsing aan archeologisch beleid 

(Gemeente, Provincie, Rijk) 

▼ 

Bureauonderzoek* 

(verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) 

▼ 

Besluit 

(door de bevoegde overheid op basis van resultaten) 

▼ 

Inventariserend veldonderzoek* 

▼ 

Verkennend veldonderzoek   

Door middel van:                 

- terreininspectie            - 

booronderzoek**            

                         

▼ 

▼ 

►**** Karterend veldonderzoek 

Door middel van: 

- oppervlaktekartering 

- booronderzoek** 

- proefsleuven*** 

    ▼***** 

Besluit 

(door de bevoegde overheid op basis van resultaten) 

▼ 

Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie 

    ▼****** 

Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven*** 

(variant begeleiding) 

▼ 

Besluit 

(door de bevoegde overheid op basis van resultaten) 

        ▼ 

Opgraven***           

Verwijderen van de 

archeologische 

resten door archeo-

logen 

(variant begeleiding)                                          

     ▼ 

Beschermen 

Bescherming van de 

archeologie door                           

planaanpassing  

 

 

 

 

 

 

► 

 

 

 

 

 

► 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► 

 

 

 

 

 

  

► 

 

 

 

 

Vergunningverlening indien geen onderzoek nood-

zakelijk wordt geacht. 

 

 

 

 

Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van 

archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor 

functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). 

Ook kan besloten worden over te gaan op het 

begeleiden van de graafwerkzaamheden door 

archeologen.*** 

 

 

 

 

 

Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van 

archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor 

functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). 

Ook kan besloten worden over te gaan op het 

begeleiden van de graafwerkzaamheden door 

archeologen.*** 

 

Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van 

archeologie, wel archeologische waarden aanwe-

zig maar geen vervolgonderzoek noodzakelijk op 

grond van waardering. Einde onderzoek, vrijgeven 

voor functie (eventueel met bouwkundige voor-

waarden). 

*    Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is. 

**   Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door de bevoegde overheid. 

***  Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door de bevoegde overheid. 

****  Na een verkennend booronderzoek kan de bevoegde overheid besluiten dat een aanvullend karterend bureauonderzoek 

     moet worden uitgevoerd. 

***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is 

     mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van de bevoegde overheid. 

****** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven of een 

     IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd 

     PvE aanwezig is en met instemming van de bevoegde overheid. 
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Bijlage 4 Overzichtsfoto’s plangebied en foto’s van de opgeboor-

de profielen 
 

 
 

Vanuit westelijke richting nabij boring 2 

 
 

Vanuit zuidwestelijke richting nabij boring 4 

 
 

Vanuit zuidoostelijke richting nabij boring 7 

 
 

Vanuit noordwestelijke richting nabij boring 8 

 
 

Vanuit noordoostelijke richting nabij boring 11 

 
 

Vanuit oostelijke richting nabij boring 12 
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Boring 1 

 
 

Boring 2 

 
 

Boring 3 

 
 

Boring 4 

 
 

Boring 5 

 
 

Boring 6 
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Boring 7 

 
 

Boring 8 

 
 

Boring 9 

 
 

Boring 10 

 
 

Boring 11 

 
 

Boring 12 
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Bijlage 5 Boorprofielen 
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Bijlage 5    Boorstaten

01
X: 248611,00

Y: 446592,00

m +NAP32,3

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin, Ap-horizont, 
huidige bouwvoor, verploegd

30

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, recent 
geroerde/verploegde laag

50

Leem, sterk zandig, grijsoranje, 
C-horizont, verspoelde 
dekzandafzettingen, matig 
roestvlekken

65

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
bruinrood, C-horizont, 
dekzandafzettingen, sterk 
roestvlekken

85

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
grijsgeel, C-horizont, 
dekzandafzettingen, licht 
roestvlekken

125

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
geelgrijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen

190

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Cr-horizont, 
dekzandafzettingen

220

02
X: 248616,00

Y: 446557,00

m +NAP32,5

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin, Ap-horizont, 
huidige bouwvoor, verploegd

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
oranjegeel, C-horizont, licht 
roestvlekken70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
geelgrijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, 
Cr-horizont, dekzandafzettingen

220

03
X: 248640,00

Y: 446582,00

m +NAP32,5

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin, Ap-horizont, 
huidige bouwvoor, verploegd

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
oranjegeel, C-horizont, licht 
roestvlekken

65

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
geeloranje, C-horizont, matig 
roestvlekken

85

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
oranjegrijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Cr-horizont, 
dekzandafzettingen

220

04
X: 248660,00

Y: 446562,00

m +NAP32,8

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin, Ap-horizont, 
huidige bouwvoor, verploegd

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
oranjegeel, C-horizont, licht 
roestvlekken

75

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
geeloranje, C-horizont, matig 
roestvlekken

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
witgrijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, 
Cr-horizont, dekzandafzettingen

220

05
X: 248682,00

Y: 446591,00

m +NAP32,7

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, Ap-horizont, 
huidige bouwvoor, verploegd

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbruin, zwak ontwikkelde 
B-horizont

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
witgeel, C-horizont, licht 
roestvlekken

55

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
grijsoranje, C-horizont, matig 
roestvlekken

75

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
geelgrijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen

125

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Cr-horizont, 
dekzandafzettingen

220

06
X: 248700,00

Y: 446571,00

m +NAP32,7

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin, Ap-horizont, 
huidige bouwvoor, verploegd

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
witgeel, C-horizont, 
dekzandafzettingen70

Leem, sterk zandig, grijsrood, 
C-horizont, verspoelde 
dekzandafzettingen, matig 
roestvlekken

90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
oranjegrijs, C-horizont, licht 
roestvlekken

125

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Cr-horizont, 
dekzandafzettingen

220



Projectcode: 10396.001

Bijlage 5    Boorstaten

07
X: 248727,00

Y: 446583,00

m +NAP32,8

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin, Ap-horizont, 
huidige bouwvoor, verploegd

30

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, geelgrijs, recent 
geroerde/verploegde laag

55

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
donker oranjegrijs, C-horizont, 
verspoelde dekzandafzettingen, 
matig roestvlekken

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
oranjegrijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen, matig 
roestvlekken

120

Veen, zwak zandig, donkerbruin, 
2C-horizont, dunne veenlaag, 
veengroei in depressie-achtige 
ligging tijdens interstadiaal/warme 
periode tijdens het Laat-Glaciaal

135

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
grindig, grijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen

180

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Cr-horizont, 
dekzandafzettingen

220

08
X: 248748,00

Y: 446628,00

m +NAP32,8

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin, Ap-horizont, 
huidige bouwvoor, verploegd

60

Leem, sterk zandig, grijsoranje, 
C-horizont, verspoelde 
dekzandafzettingen, matig 
roestvlekken

75

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen

135

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijs, 
C-horizont, dekzandafzettingen170

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
bruingrijs, Cr-horizont, 
dekzandafzettingen

220

09
X: 248751,00

Y: 446585,00

m +NAP32,9

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Ap-horizont, 
huidige bouwvoor, verploegd

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
oranjegeel, C-horizont, licht 
roestvlekken

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
roodbruin, C-horizont, sterk 
roestvlekken

85

Leem, sterk zandig, oranjegrijs, 
C-horizont, verspoelde 
dekzandafzettingen, matig 
roestvlekken

95

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
geelgrijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen

135

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Cr-horizont, 
dekzandafzettingen

220

10
X: 248770,00

Y: 446613,00

m +NAP33

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Ap-horizont, 
huidige bouwvoor, verploegd

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbruin, zwak ontwikkelde 
B-horizont

45

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
grijsgeel, C-horizont, licht 
roestvlekken

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
geelgrijs, C-horizont, licht 
roestvlekken

140

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen

170

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
bruingrijs, Cr-horizont, 
dekzandafzettingen220

11
X: 248786,00

Y: 446632,00

m +NAP33

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Ap-horizont, 
huidige bouwvoor, verploegd

25

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgeel, C-horizont, 
dekzandafzettingen

85

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
geelgrijs, C-horizont, licht 
roestvlekken

135

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen170

Zand, zeer fijn, sterk siltig, bruin, 
Cr-horizont, dekzandafzettingen

220

12
X: 248788,00

Y: 446593,00

m +NAP33,1
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Ap-horizont, 
huidige bouwvoor, verploegd

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbruin, zwak ontwikkelde 
B-horizont

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
witbruin, C-horizont, 
dekzandafzettingen105

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
oranjegrijs, C-horizont, licht 
roestvlekken

130

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C-horizont, 
dekzandafzettingen180

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Cr-horizont, 
dekzandafzettingen220



 

 

 

 


