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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archeologisch Onderzoek Leiden bv (Archol bv) heeft op 24 april 2012 een 

archeologisch veldonderzoek uitgevoerd in het deelgebied C Oranje Nassauplein te 

Eerbeek. Aanleiding is de voorgenomen herinrichting van het Oranje Nassauplein. 

Momenteel betreft het een bestraat plein met twee kiosken, gelegen in de bebouwde 

kom van Eerbeek (zie figuur 1.1 en 1.2). Bij de herinrichting zal de riolering worden 

vervangen en een regenwaterberging worden aangelegd. Ook zal de beplanting en 

bestrating worden aangepast. Bij de vervanging van de riolering zullen geen nieuwe 

bodemingrepen plaatsvinden. Dit geldt echter wel voor de aanleg van de regenwater-

berging. Hierbij zal de ondergrond verstoord worden over een oppervlak van 1200 m2. 

Deze grondwerkzaamheden kunnen eventueel in de bodem aanwezige archeologische 

waarden verstoren. Vooronderzoek heeft uitgewezen dat het plangebied een hoge 

archeologische verwachting heeft.1 Daarom heeft het bevoegd gezag besloten dat er 

voorafgaand aan de geplande herinrichting een inventariserend veldonderzoek dient 

(IVO) door middel van proefsleuven plaats te vinden. 

Archol heeft het plangebied door middel van drie proefsleuven verkend conform de 

richtlijnen van het Programma van Eisen (PvE).2 Doel van het onderzoek was eventueel 

aanwezige archeologische resten te karteren en te waarderen. Hierdoor kan bij de 

verdere planvorming en -uitvoering rekening gehouden worden met deze mogelijke 

waarden. 

1  Kerkhoven 2011 en 2012.
2  Bente 2012.
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Figuur 1.1 
De ligging van het plangebied (rood). 
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Het onderhavig rapport beschrijft de onderzoeksresultaten van het proefsleuven-

onderzoek. Op basis van deze resultaten is een selectieadvies opgesteld over het 

vervolgtraject van het archeologisch onderzoek met het oog op de planvorming en 

- uitvoering. Het bevoegd gezag zal aan de hand van het advies een selectiebesluit 

nemen over dit vervolgtraject. 

1.2 Beleidskader

Omdat in groeiende mate het Europese archeologische erfgoed werd bedreigd is in 

1992 het Verdrag van Malta opgesteld en ondertekend door verscheidene lidstaten. 

Dit verdrag heeft als doel het behoud van archeologisch erfgoed in de bodem, ofte 

wel in situ. In 2007 is de Nederlandse uitwerking hiervan in werking getreden: de 

Wet op Archeologische Monumentenzorg (WAMZ). Deze wet regelt de omgang met 

archeologisch erfgoed en stelt enkele uitgangspunten en doelstellingen. Zo kan iedere 

initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem verstoord wordt, verplicht worden 

gesteld om een rapport te overleggen waaruit de archeologische waarde van het te 

verstoren terrein (het plangebied) blijkt. 

Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist. Dit bestaat in de eerste 

plaats uit vooronderzoek: het Bureauonderzoek en/of het IVO, elk met bijbehorende 

standaardrapportages. Tijdens het bureauonderzoek wordt gekeken naar wat er 

in historisch, archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht al bekend is over 

het plangebied. De volgende fase bestaat in veel gevallen uit een veldonderzoek. 

Dergelijk onderzoek heeft als doel kansrijke en kansarme zones te karteren. Hierbij 

kan booronderzoek plaats vinden evenals proefsleuvenonderzoek. De resultaten 

dienen vervolgens te worden gewaardeerd. Tijdens de waarderende fase wordt van de 

aangetroffen vindplaatsen, ook wel site genoemd, de omvang, aard, datering en fysieke 

kwaliteit vastgesteld om zo tot een oordeel over de behoudenswaardigheid te komen. 

Op basis van dit oordeel neemt de betrokken overheid een besluit (het selectiebesluit) 

hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient te worden omgegaan. Wanneer geen 

archeologische waarden zijn aangetroffen of te verwachten zijn kan dit besluit inhouden 

dat het archeologisch onderzoek is afgerond en het terrein wordt vrijgegeven. Echter, 

wanneer er binnen het plangebied wel behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig 

zijn, dan dient hiermee rekening gehouden te worden. Dit kan leiden tot een wijziging 

in de plannen, zodat de vindplaats in situ bewaard kan blijven, of tot een definitieve 

opgraving, waarmee de vindplaats ex situ bewaard blijft.

Figuur 1.2
Impressie van het plangebied.
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

De eerste stappen van het archeologisch onderzoek in plangebied Oranje Nassauplein 

waren een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek.3 De resultaten gaven 
aanleiding tot het onderhavig karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek van 
Archol bv (tabel 1). De opdracht is verstrekt door de gemeente Brummen, tevens 
bevoegd gezag. Drs. N. Vossen, regioarcheoloog voor de Stedendriehoek Apeldoorn-
Brummen-Epe-Lochem-Voorst, treedt tijdens het onderzoek op als adviseur van het 
bevoegd gezag. De directievoering is in handen van dr. R. Isarin (Crevasse Advies). 
Ten behoeve van de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek is een Programma van 
Eisen (PvE) opgesteld.4 Het veldonderzoek en de rapportage zijn uitgevoerd conform het 
PvE en de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2). 

Projectnaam: Centrumplan Eerbeek, deelgebied C: 

Oranje Nassauplein 

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 24-04-2012 

Periode van uitvoering uitwerking: mei 2012 

Provincie: Gelderland

Gemeente: Brummen

Plaats: Eerbeek

Toponiem: Oranje Nassauplein

Coördinaten gebied: NW: 200.986/457.591

NO: 201.080/457.586

ZW: 200.978/457.495

ZO: 201.037/457.494

Opdrachtgever: 

Directievoering: 

Bevoegd gezag:

Gemeente Brummen, dhr. R. Bos

Crevasse Advies, dr. R.F.B. Isarin

Gemeente Brummen

Adviseur namen het bevoegd gezag: drs. N. Vossen (regioarcheoloog 

Stedendriehoek Apeldoorn-Brummen-

Epe-Lochem-Voorst)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 51537

ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s): Niet van toepassing

ARCHIS-waarnemingsnummer(s): In aanvraag

Deponering documentatie en vondsten: Gelders Archeologisch Centrum

3  Kerkhoven 2011 en Kerhoven 2012.
4  Bente 2012.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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2 Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Landschap, bodemopbouw en archeologie

Het plangebied ligt in de bebouwde kom. Het terrein behoort dan ook tot een 

gebied dat niet is gekarteerd bij het opstellen van de geomorfologische kaart en de 

bodemkaart. Op basis van de kenmerken van het omliggende, wel gekarteerde gebied 

en het vooronderzoek valt toch een beeld te schetsen van de bodemopbouw en 

landschap van het plangebied.5

Eerbeek is gelegen op de overgang van het Veluwemassief naar het IJsseldal. De 
ondergrond bestaat uit over elkaar liggende waaier- en lobvormig afzettingen, 
waarvan de oudste uit de laatste ijstijd (Weichselien) stammen. Het betreft grindige 
en grofzandige smeltwaterafzettingen die van het hoger gelegen Veluwemassief zijn 
gestroomd. Aan het eind van het pleistoceen zijn deze afzettingen deels bedekt met 
zand. In de daarop volgende periode, het holoceen (vanaf 11.700 jaar geleden), werd 
het klimaat milder en vond op grote schaal bodemvorming plaats in het dekzand. 

Door ontbossing en ontginning van de ‘woeste gronden’ in de middeleeuwen (450-1500 
n.Chr.) breekt een fase van erosie aan. Het dekzand komt, door het steken van plaggen 
en overbeweiding, vrij te liggen. Dit verwaait en wordt elders afgezet in de vorm van 
stuifduinen. Daarnaast worden in deze periode uitgestrekte daluitspoelingswaaiers 
gevormd. Volgens de geomorfologische kaart zijn deze waaiers direct in de ondergrond 
buiten de bebouwde kom aanwezig. Naar verwachting geldt hetzelfde voor het 
plangebied. In combinatie met de pleistocene afzettingen kan dan ook gesproken 
worden van een glooiend en getrapt landschap met een grote tijdsdiepte aan de voet 
van de stuwwal.

Uitgaande van de omliggende gebieden op de bodemkaart behoort het plangebied naar 
verwachting tot de hoge zwarte enkeerdgronden. Dit bodemtype kenmerkt zich door 
de aanwezigheid van een humeus ophogingsdek dikker dan 50 cm. Dergelijke gronden 
komen veel voor rond oude dorpen en zijn het resultaat van eeuwenlange bemesting 
van de cultuurgronden. Hierbij werd gebruik gemaakt van potstalmest, heideplaggen, 
bosstrooisel en zand.

Dankzij de gunstige ligging op de overgang van een hoog en droog gebied naar een 
lager en natter rivierlandschap, vormde het gebied rond Eerbeek een aantrekkelijk 
landschap voor de mens vanaf het paleolithicum. Bij Hall en Oeken zijn dan ook 
vindplaatsen uit het laat-neolithicum tot en met de ijzertijd bekend. Ook in de 
Romeinse tijd vond er bewoning plaats, getuige de grafvelden bij Loenen en in Eerbeek 
zelf, aan de Stuijvenburchstraat. Dit laatste grafveld was in gebruik tot in de vroege 
middeleeuwen en strekte zich uit tot het nabij gelegen Burgers-fabrieksterrein.6

Bodemopbouw en de archeologische verwachting
Onder de huidige bouwvoor bevindt zich de enkeerd (ophogingslaag) ook wel bekend 

als het esdek. Esdekken dateren in oorsprong vaak uit de late middeleeuwen (14e 

of 15e eeuw). Aan de hand van de opbouw van het esdek en het hierin aanwezige 

5  Kerkhoven 2012, 10-13.
6  Kerkhoven 2012, 14.
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vondstmateriaal, kan inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van het landgebruik 

vanaf de late middeleeuwen.7

Onder het esdek bevinden zich, zoals gezegd, de pleistocene afzettingen. De top 
hiervan is te bestempelen als het archeologisch niveau. Hier kan sprake zijn van oude 
cultuurlagen, waarin vondstmateriaal aanwezig is en waaraan grondsporen (paalsporen, 
kuilen, karrensporen en greppels) gekoppeld kunnen zijn. Deze grondsporen tekenen 
zich tijdens archeologisch onderzoek af in de top van de pleistocene afzettingen 
(dekzand of smeltwaterafzettingen): veelal worden ze pas zichtbaar onder de 
voormalige, afgedekte oude bovengrond met bijbehorende in- en uitspoelingshorizon-
ten (A-, B-, E-horizont).

Het esdek kan zowel een positief als een negatief effect hebben op de onderliggende 
sporen en vondsten. Het esdek kan als conserverende laag fungeren tussen het 
archeologische niveau en de huidige bouwvoor (de recent geploegde top). Daar staat 
tegenover dat ten tijde van de ontginning van een escomplex (akkers) en de latere 
bewerking daarvan bodemingrepen hebben plaatsgevonden. Hierbij is de top van de 
oorspronkelijke bodem (met horizonten) doorgaans deels in het esdek opgenomen. 
Dit kan gezorgd hebben voor verstoring van vondstspreidingen en archeologische 
grondsporen.

2.2 Vooronderzoek en verwachting

Voor het plangebied is een bureauonderzoek en een booronderzoek uitgevoerd. 
Hierbij zijn 6 boringen gezet tot een maximale diepte van 170 cm. In de helft van 
de boringen is een esdek aangetroffen en in de andere helft een mogelijk recenter 
ophogingspakket. Onder deze ophogingslagen zijn op 80 tot 115 cm onder het maaiveld 
de pleistocene afzettingen aangeboord. Bij alle boringen was sprake van een redelijk 
intacte bodemopbouw, waarbij in de meeste gevallen de B- en in enkele gevallen ook 
de E-horizont bewaard waren gebleven.8 Deze waren gevormd in matig fijn tot sterk 

grindhoudend zand. Deze afzettingen zijn bestempeld als sneeuwsmeltwaterafze-

tingen.9 De intacte opbouw, in combinatie met de gunstige ligging en de bekende 
archeologische waarnemingen uit het omliggende gebied, was reden om het plangebied 
een hoge archeologische verwachting toe te kennen.10

Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.11 De 
archeologische verwachting ( archeologische periode en aard van de vindplaats) 
voor het gebied is dan ook zeer breed. De hoogste verwachting is hierbij toegekend 
aan resten uit de midden Romeinse tijd tot en met de vroege middeleeuwen.12 Het 

is echter aannemelijk dat ook resten uit de tijd ervoor (laat-neolithicum tot en met 

ijzertijd) en erna (volle middeleeuwen) aanwezig kunnen zijn. De verwachting betreft 

zowel vindplaatsen bestaande uit een enkel huiserf, als grotere, uit meerdere erven 

samengestelde nederzettingen. Daarnaast valt ook de aanwezigheid van een grafveld 

niet uit te sluiten. Voor de periode late bronstijd tot en met midden Romeinse tijd 

betreft het dan crematiegraven, al dan niet met bijgaven. Vanaf de laat Romeinse tijd 

komen naast crematies ook inhumaties voor.

7  Spek 2004, 750-751.
8  Kerkhoven 2012, 43-44
9  Kerkhoven 2012, 20-21. 
10  Kerkhoven 2012, 27.
11  Kerkhoven 2012, 26.
12  Kerkhoven 2012, 27.
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3 Vraagstellingen en methodiek

3.1 Doel- en vraagstellingen

Doel van dit onderzoek is het karteren en waarderen van mogelijk aanwezige 

archeologische waarden. Daarnaast dient het onderzoek ertoe om ruimtelijke 

afwegingen mogelijk te maken en eventuele archeologisch waardevolle vindplaatsen 

veilig te stellen door opgraving of inpassing. Aangezien het een karterend en 

waarderend onderzoek betreft en de aard en kwaliteit van de vindplaatsen nog 

onbekend is, hebben de onderzoeksvragen een algemeen karakter. In het PvE zijn de 

volgende vragen geformuleerd:13 

1.  Zijn er in het plangebied archeologische grondsporen en/of archeologische 
lagen aanwezig en wat is daarvan de aard, datering, kwaliteit en waarde?

2.  Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische lagen, vondsten, 
sporen en structuren, zowel horizontaal als verticaal en wat is de onderlinge 
samenhang?

3.  Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen de vindplaats 
aparte sites onderscheiden worden, en zo ja, op welke gronden?

4.  Welke is de relatie tussen de aangetroffen archeologie en de directe land-
schappelijke omgeving? 

5.  Op welke diepten worden archeologische resten of lagen aangetroffen en hoe 
kunnen deze in de tijd geplaatst worden? 

6.  Wat is de gaafheid van de grondsporen en lagen? 

7.  Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de conserveringstoestand 
ervan en wat is de vondstdichtheid?

8.  Zijn er in het terrein organische afzettingen aanwezig die mogelijk monsters 
voor 14C-  en paleo-ecologisch onderzoek opleveren en zo ja, wat is de op 
grond van hetgeen thans bekend is van de landschapsgenese de verwachte 
ouderdom?

9.  Om welke complextypen gaat het hier? Wat voor een type sites en off site 
patronen kunnen worden onderscheiden en hoe laten deze zich ruimtelijk 
begrenzen? 

10. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid per site?

13  Bente 2012.
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3.2 Methodiek

Het veldwerk is uitgevoerd conform de KNA (versie 3.2) en het PvE.14 Een uitzondering 
geldt voor het puttenplan uit het PvE. Beperkingen binnen het plangebied vereisten 
namelijk een aanpassing in de omvang en het aantal van de geplande werkputten (zie 
verderop). Deze afwijking van het PvE is gerealiseerd na goedkeuring door het bevoegd 
gezag. Het veldwerk is op 24 april 2012 uitgevoerd.

Puttenplan
De oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 11.700 m2. Dit is inclusief de 

bebouwde randzones van het Oranje Nassauplein, waar geen bodemingrepen 

zijn voorzien. Voor de nieuwe riolering wordt gebruik gemaakt van het bestaande 

riooltracé. In het PvE is daarom enkel uitgegaan van de daadwerkelijk dreigende 

bodemverstoring: de aanleg van de regenwaterberging met een oppervlak van 1200 

m2 (figuur 3.1). Uitgaande van dit oppervlak was in de voorbereiding is gekozen voor 

de aanleg van twee proefsleuven van elk 60 m2 verspreid over het plangebied (15x4 

m; dekkingsgraad 10%). Naderhand bleek echter uit de KLIC-melding dat dit plan niet 

was te realiseren, vanwege kabels en leidingen in de ondergrond. In plaats daarvan is 

gekozen voor een langere put in het noorden (20 x 4 m) en twee kleinere putten in het 

zuiden (4 x 5 m) binnen het onderzoeksgebied. Hierbij was tevens rekening gehouden 

met de aanleg van een derde, optionele korte proefsleuf (als alternatief) in geval van 

onvoorziene kabels en leidingen. Deze optie bleek in de praktijk echter niet nodig om 

tot een goed onderbouwd advies voor het plangebied te komen. 

14  Bente 2012.

Figuur 3.1 
Plangebied (rood kader) met proefsleuven en 
profiellocaties. De regenwaterberging wordt 
aangelegd in de kern van het plangebied 
(rood gekleurd). De bestaande bebouwing is 
in licht grijs weergegeven.
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In totaal zijn drie sleuven aangelegd met een gezamenlijke oppervlakte van 124 m2. 

Hiermee komt de dekkingsgraad voor het onderzoeksgebied op 10,3 %.

Aanleg en registratie werkputten
De proefsleuven zijn laagsgewijs verdiept met een gladde bak tot in de top van de 

pleistocene afzettingen (figuur 3.2). Hierbij is het vlak voortdurend visueel en met 

een metaaldetector gecontroleerd op vondsten en sporen. Na aanleg is het vlak 

gefotografeerd en met een Robotic Total Station digitaal getekend. Hierbij is gebruik 

gemaakt van grondslagpunten die door een extern landmeetkundig bureau in RD en 

ten opzichte van NAP zijn ingemeten. 

Om inzicht te krijgen in de opbouw en gaafheid van de bodem is per werkput het 

lengteprofiel gedocumenteerd door middel van één of meerdere profielkolommen. 

De afstand tussen de kolommen bedraagt 10 tot 30 m. In totaal zijn vier kolommen 

gedocumenteerd (figuur 3.1). 

Figuur 3.2 
Aanleg van proefsleuf 1. 
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4 Resultaten

4.1 Bodemopbouw 

Op basis van de kolomopnamen is een beeld gevormd van het reliëf en de opbouw van 

de bodem (figuur 4.1). Hierbij konden de resultaten van het booronderzoek worden 

bevestigd. In de meeste profielen is de bodem te classificeren als een hoge zwarte 

enkeerdgrond, op basis van de aanwezigheid van een humeus ophogingspakket dikker 

dan 50 cm (S5001). Bij het meeste zuidelijke profiel kan ook worden aangenomen dat 

hier ook sprake was van een dergelijk pakket. Hier is de opbouw echter tot een diepte 

van 70 cm recentelijk sterk verstoord en opgehoogd. Ook in de andere profielen is 

sprake van een recente ophogingslaag die de top van het plaggendek heeft verstoord 

(S5000). Deze laag is daar echter over het algemeen niet dikker dan 20-40 cm.

Bij alle profielen werd onder het plaggendek op 70 – 90 cm onder het maaiveld de 

grove zanden en grinden van de pleistocene smeltwaterafzettingen aangesneden. 

Bij de ontginning van het terrein is de top van de oorspronkelijke podzolbodem 

aangetast. Hierbij zijn enkele centimeters tot decimeters van de bodem omgezet. 

De donkere A-horizont en lichte, uitgespoelde E-horizont die bij deze bodem horen, 

ontbreken dan ook. Wel is de inspoelingslaag nog aanwezig (B-horizont). Deze laag 

kenmerkt zich door een bruin zandpakket van 10-30 cm dikte, waarin humusdeeltjes 

zijn neergeslagen (S5010). Hieronder is sprake van een bruine/rode laag van 10-20 

cm dikte, waarin ijzer is neergeslagen (S5020). Het onderliggende, onveranderde 

moedermateriaal (C-horizont) is veelal geel en bestaat uit grof zand met grind (S5030). 

4.2 Archeologie 

Uit de bodemopbouw blijkt dat de verstoringen, vermoedelijk ontstaan bij de vorming 

van het esdek, zich beperken tot de A- en de E-horizont van de oorspronkelijke 

bodemtop. De B-horizont waaronder doorgaans de sporen zijn te verwachten, is nog 

bewaard. Deze relatief intacte bodemopbouw ondersteunt de hoge archeologische 

verwachting die voor dit plangebied is opgesteld bij het vooronderzoek. 

S5000

S5001

S5010

S5020

S5030

+19.39 NAP

Figuur 4.1
Profiel 2 in proefsleuf 1.
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Ondanks deze hoge verwachting heeft het proefsleuvenonderzoek geen 

archeologische sporen of vondsten opgeleverd die wijzen op een vindplaats ter plekke 

of in de directe nabijheid (figuur 4.2). 
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Figuur 4.2 
Allesporenkaart. De bestaande bebouwing is 
in licht grijs weergegeven. 
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5 Conclusie en advies

Het inventariserend veldonderzoek in het plangebied C Oranje Nassauplein te Eerbeek 

heeft aangetoond dat de gaafheid van het terrein hoog is. De gedocumenteerde 

profielen wijzen op een grotendeels intacte bodemopbouw met een potentieel 

archeologisch niveau. Ondanks deze gaafheid en de hoge archeologische verwachting 

uit het vooronderzoek heeft het onderhavige onderzoek geen archeologische waarden 

opgeleverd. Hiervoor zijn verschillende verklaringen te geven:

- Het plangebied is niet betreden of bewoond, omdat er elders in de regio 
gunstigere locaties beschikbaar waren. Deze verklaring gaat mogelijk op 
voor de periode van de jager- en-verzamelaars uit het paleolithicum en 
mesolithicum. Vooral in het (laat-) paleolithicum was er een voorkeur voor 
gevarieerde en reliëfrijke landschappen in de directe nabijheid van een 
waterloop. Vindplaatsen uit deze periode zijn vooral bekend van de flank 
van het hogere stuwwallandschap – vooral langs de dalen – ten westen van 
Eerbeek. Toch dient men er rekening mee te houden dat het overgangsgebied 
–  tussen de hoge stuwwallen en het lage IJsseldal  – bij Eerbeek ook sporen en 
vondsten uit deze perioden kan bevatten. Zo heeft onderzoek in het kader van 
de Hanzelijn aangetoond dat golvende dekzandlandschap aan de noordelijke 
rand van een stuwwal bij Hattemerbroek sporen en vondsten uit deze periode 
herbergt.15 De veelal kleinschalige vindplaatsen uit deze periode zijn lastig te 
karteren. Vaak gaat het om toevalstreffers.

- Het overgangsgebied met enkeerdgronden tussen het Veluwemassief en het 
IJsseldal is wel bewoond, maar de bewoningssporen strekken zich niet uit 
tot (de onderzochte delen) van het plangebied. Deze verklaring gaat hoogst-
waarschijnlijk op voor de periode van landbouwers uit de late prehistorie, 
Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. Vondsten op lagere ruggen met 
enkeerdgronden bij Hall en Oeken geven aan dat de bewoning in de omgeving 
in ieder geval teruggaat tot de late prehistorie (laat-neolithicum tot en met de 
ijzertijd). Grafsporen uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen in het 
oosten van Eerbeek doen vermoeden dat de bijbehorende nederzettingen uit 
deze periode in de buurt hebben gelegen, elders op de hoge en lage ruggen 
met enkeerdgronden. 

- Het plangebied is niet bewoond, maar enkel in gebruik geweest als akkerland. 
Deze verklaring geldt hoogstwaarschijnlijk voor de late middeleeuwen en 
mogelijk het begin van de nieuwe tijd. Aanwijzing voor agrarisch grondgebruik 
is de vorming van een enkeerdlaag door ophogingen met een mengsel van 
onder andere potstalmest en heideplaggen in deze periode. De bijbehorende 
boerenerven bevonden zich mogelijk aan de rand van de enkeerdgronden: 
op de overgang van de hoge akkerlanden naar de lager gelegen wei- en 
hooilanden rondom Eerbeek. 

Gezien het ontbreken van archeologische waarden zijn desbetreffende onderzoeksvra-

gen uit het PvE (nrs. 2-10) uit het PvE niet van toepassing. 

Het te verstoren gebied is door middel van drie proefsleuven onderzocht. Gezien de 

ligging en dekkingsgraad (10%), is het beeld van de proefsleuven representatief voor 

het gehele onderzoeksgebied (1200 m2). Uitgaande van het geheel ontbreken van 

15  Lohof, Hamburg en Flamman (red.) 2011.
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sporen, vondsten of andere archeologische indicatoren is de kans op het aantreffen 

van archeologische waarden in de niet onderzochte zones klein. Conclusie van het 

onderzoek is dan ook dat de hoge archeologische verwachting van het onderzoeksge-

bied naar beneden moet worden bijgesteld.

Op deze gronden wordt voor het gebied geen aanvullend archeologisch onderzoek 

geadviseerd. Voor wat betreft de archeologie is er geen belemmering voor verdere 

ontwikkeling van het plangebied. 

Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 

meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt 

teneinde het documenteren van toevalsvondsten te garanderen.
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Figuren

Figuur 1.1 De ligging van het plangebied (rood). 
Figuur 1.2 Impressie van het plangebied.
Figuur 3.1 Plangebied (rood kader) met proefsleuven en profiellocaties. De regen-

waterberging wordt aangelegd in de kern van het plangebied (rood gekleurd). 
De bestaande bebouwing is in licht grijs weergegeven.

Figuur 3.2 Aanleg van proefsleuf 1. 
Figuur 4.1 Profiel 2 in proefsleuf 1.
Figuur 4.2 Allesporenkaart. De bestaande bebouwing is in licht grijs weergegeven.

Tabellen

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.
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