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Samenvatting

In de periode van 18-23 januari 2017 heeft Archol in opdracht van de Gemeente Aalten 

een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een perceel aan de Industriestraat te Aalten. 

Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de Gemeente Aalten het indu-

strieterrein opnieuw in te richten en hier nieuwe bedrijfspanden te bouwen. Hiertoe 

is de bestaande bebouwing eind 2016 gesloopt. Doel van het onderzoek is vast te 

stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige 

archeologische resten. Het proefsleuvenonderzoek is er op gericht eventuele 

vindplaatsen op te sporen en de omvang en waarde ervan in kaart te brengen.

Volgens het Programma van Eisen dienden er 22 werkputten te worden gegraven 

van 25 x 4 m, waarmee een dekkingsgraad van 5% wordt bereikt. Vanwege de 

aanwezigheid van enkele zones met asbestvervuiling en de ligging van kabels en 

leidingen zijn enkele putten al voorafgaand aan het veldwerk verlegd of ingekort. 

Ter compensatie van de ingekorte putten is een extra werkput gegraven, zodat de 

beoogde vierkante meters gegraven kunnen worden en het dekkingspercentage 

behouden blijft. De putten zijn aangelegd met een graafmachine met gladde bak, 

onder begeleiding van een archeoloog. Alle sporen zijn ingekrast, gefotografeerd, 

ingemeten en beschreven. Vervolgens is een selectie van de sporen gecoupeerd om 

de aard en conservering vast te stellen en om vondstmateriaal te verzamelen voor 

datering. Op twee plekken is een concentratie archeologische sporen aangetroffen en 

is een kleine uitbreiding gegraven om de aard en omvang ervan vast te stellen. Per put 

zijn één of twee profielkolommen gedocumenteerd.

Het bodemonderzoek heeft aangetoond dat het gehele plangebied is afgedekt 

door een ophogingspakket dat in dikte varieert van enkele centimeters tot meer 

dan een meter. Daaronder is in de meeste putten sprake van verstoring van de oude 

bodemopbouw: een zogenoemd AC-profiel. In het westen van het plangebied is 

de oorspronkelijke bodemopbouw iets beter bewaard: hier  is nog sprake van een 

BC-horizont en een menglaag van de oorspronkelijke A-, E- en B-horizonten. Toch zijn 

juist in het oostelijke, meer verstoorde, terreindeel twee vindplaatsen aangetroffen. 

Beide vindplaatsen lijken op basis van het aardewerk in ieder geval uit de late 

middeleeuwen te dateren. Op de historische kaarten is in de 19e eeuw geen bebouwing 

meer aangeduid, wat doet vermoeden dat de beide vindplaatsen in deze periode weer 

verlaten waren. Delen van het terrein zijn rondom de sporen verstoord, maar beide 

vindplaatsen lijken toch redelijk goed geconserveerd. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied twee behoudens-

waardige vindplaatsen aanwezig zijn. Geadviseerd wordt, indien mogelijk, deze 

vindplaatsen in situ te behouden. Het gebied buiten deze zone bevat op basis van 

het proefsleuvenonderzoek naar alle waarschijnlijkheid geen behoudenswaardige 

archeologische resten. Voor dit deel van het gebied wordt geen verder archeologisch 

onderzoek geadviseerd. 

Een deel van de voorgenomen bebouwing bevindt zich ter hoogte van vindplaats 2. 

Mogelijk worden de behoudenswaardige archeologische resten hier bedreigd. Wanneer  

de in dit rapport onderbouwde ondergrens van 23,75 m +NAP wordt overschreden, 

wordt geadviseerd om de bouwplannen aan te passen, bijvoorbeeld door te funderen 

op palen. Indien aanpassing van de plannen niet mogelijk is, wordt geadviseerd de 

vindplaats te behouden door middel van opgraving.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In de periode van 18-23 januari 2017 heeft Archol in opdracht van de Gemeente Aalten 

een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een perceel aan de Industriestraat te Aalten 

(Figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de Gemeente Aalten 

het industrieterrein opnieuw in te richten en hier nieuwe bedrijfspanden te bouwen. 

Hiertoe is de bestaande bebouwing eind 2016 gesloopt. Het onderzoeksgebied is 

volgens de vigerende gemeentelijke Archeologische Maatregelenkaart gelegen in 

een gebied met een lage archeologische verwachting. Volgens het gemeentelijk 

archeologiebeleid is in dit gebied voor werkzaamheden dieper dan 50 cm en met een 

oppervlakte van meer dan 5000 m2 een rapport over de waarde van het te verstoren 

terrein vereist. Bureauonderzoek heeft aangetoond dat er mogelijk archeologische 

waarden aanwezig zijn.1 De werkzaamheden die met de herinrichting gepaard 

gaan, vormen mogelijk een bedreiging voor eventueel in de ondergrond aanwezige 

archeologische waarden. Op grond hiervan is door de bevoegde overheid besloten dat 

(verder) onderzoek naar de waarde hiervan noodzakelijk is.

 

Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot 

aantasting van eventueel aanwezige archeologische resten. Het proefsleuvenonder-

zoek is er op gericht eventuele vindplaatsen op te sporen en de omvang en waarde 

ervan in kaart te brengen.

1  Kremer 2015a.

Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).

1
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1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied, tevens onderzoeksgebied, betreft een ca. 43.600 m2 groot terrein net 

ten zuiden van de bebouwde kom van Aalten (Figuur 1.2). Het terrein ligt ten zuiden en 

oosten van de Industriestraat. In het oosten wordt het terrein begrensd door Plein-Zuid 

en in het zuiden door de Eerste Broekdijk. Ten tijdens van het veldonderzoek was de 

voormalige bebouwing pas gesloopt en lag het terrein braak. In het verleden was het 

terrein in gebruik als industrieterrein. Op het terrein was bebouwing en bestrating 

aanwezig. Onder twee panden (5A en 5E) zou een kelder aanwezig zijn geweest.2 De 

voorgenomen plannen bestaan uit het herinrichten van het industrieterrein. Hiervoor 

zal in eerste instantie het oostelijke deel van het terrein worden ontwikkeld. Onderdeel 

van de plannen zijn enkele nieuwe gebouwen. Ook wordt het terrein opnieuw bestraat.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 2007 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een 

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het 

bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met 

bijbehorende standaardrapportages. 

2  Kremer 2015a.

Figuur 1.2 
Situatie op en rond het plangebied voor de 
sloop.
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Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, welke typen 

archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

(“gespecificeerde archeologische verwachting”). Dit is reeds in 2015 uitgevoerd. 

Hieruit kwam naar voren dat er mogelijk archeologische vindplaatsen in het gebied 

aanwezig zijn, daarom werd een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.3 Het IVO dient 

ertoe deze vindplaatsen daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en 

waarde in kaart te brengen (waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek is één van de 

methodes die kan worden toegepast bij een IVO. Het hier gepresenteerde onderzoek 

betreft een IVO, karterende en waarderende fase. Na afronding van dit onderzoek 

dient de overheid, op basis van het advies van Archol bv, een besluit te nemen over 

het vervolgtraject. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit 

inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het 

plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de KNA versie 3.3 en een Programma van Eisen 

(PvE) dat is opgesteld door Synthegra.4 Het PvE is goedgekeurd door Omgevingsdienst 

Achterhoek, namens het Bevoegd Gezag, de Gemeente Aalten. Het veldwerk vond 

plaats van 18-23 januari onder leiding van P. van de Geer (veldwerkleider) en met 

medewerking van J. van der Leije en M. Hemminga. De projectleiding was in handen 

van T.Goossens. Alle betrokken archeologen zijn Sr. KNA-archeoloog.

In afwijking op het PvE zijn enkele putten verlegd en opgeknipt. In verband met de 

aanwezigheid van kabels en leidingen en plaatselijke vervuilingen met asbest was het 

niet mogelijk het oorspronkelijk plan uit te voeren. Met het nieuwe plan blijft de in het 

PvE voorgeschreven dekking (5%) gehandhaafd. Na afloop van het veldwerk is een 

evaluatieverslag opgesteld met daarin een voorstel voor de uitwerking en de opzet 

van dit rapport.5 Het evaluatierapport is goedgekeurd door de opdrachtgever en het 

bevoegd gezag.

3  Kremer 2015a.
4  Kremer 2015b.
5  Van de Geer 2017.



10 AALTEN-INDUSTRIESTRAAT

Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: Industriestraat te Aalten

Archolprojectcode: AIS1601

Archis-zaaknummer: 4028076100

Opdrachtgever: Gemeente Aalten, Dhr. H. Scheffer

Directievoering: -

Bevoegd gezag: Gemeente Aalten

Adviseur bevoegd gezag: Davy Kastelein (Omgevingsdienst Achterhoek)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 18-23 januari 2017

Rapport gereed: Maart 2017

Versie 2

Goedkeuring bevoegd gezag 15 maart 2017

Provincie: Gelderland

Gemeente: Aalten

Plaats: Aalten

Toponiem: Industriestraat

Coördinaten gebied: NW 236.753/437.615
NO 237.071/437.631
ZW 236.755/437.467
ZO 237.063/437.525

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 43.601 m2 

Huidig grondgebruik: Braakliggend terrein

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie 
Gelderland

Geomorfologie: Golvende dekzandvlakte

Bodem: Hoge bruine enkeerdgrond

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

De doelstelling is, conform het PvE het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde 

archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek (conform 

KNA versie 3.3 protocol 4003 inventariserend veldonderzoek).6 Indien het onderzoek 

inderdaad archeologische resten oplevert, dient de archeologische waarde hiervan 

direct aansluitend te worden vastgesteld. Daarnaast is de doelstelling van het 

onderzoek de vaststelling van de archeologische waarde van het terrein c.q. de 

archeologische vindplaats (waardestelling conform KNA versie 3.3 Bijlage IV waarderen 

van vindplaatsen en eisen gesteld in het PvE).

2.2 Vraagstellingen

Ter onderbouwing van de doelstelling zijn in het PvE 58 onderzoeksvragen 

opgenomen. Voor de volledigheid worden de vragen hier integraal weergegeven. 

Conform het PvE worden de vragen om herhalingen te voorkomen niet meer 

individueel beantwoord aan het eind van het rapport. Daarom is hier bij de vragen het 

nummer van de paragraaf waarin de vragen worden beantwoord opgenomen. 

2.2.1 Bodemopbouw en landschap

Beantwoording van deze vragen in paragraaf 5.1.

1. Hoe is de opbouw van het profiel (lithologische laagopeenvolging en 

bodemhorizonten)?

2. Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld in de onderscheiden 

archeologische perioden?

3. Welke hydromorfe kenmerken zijn in het profiel aanwezig (sporen van oxidatie en 

reductie) en op welke diepte(n)?

4. Welke lagen/bodemhorizonten zijn kalkrijk, kalkarm of kalkloos?

5. Wat is de grondwaterstand en de grondwatertrap ter plaatse?

6. Welke lagen/bodemhorizonten bevatten organische resten (plantenresten, dierresten)?

7. In het kader van waardestellend onderzoek, zijn er, gelet op de lokale lithologie, 

bodems en hydrologie, onverbrande dierlijke en plantaardige resten:

 a. te verwachten?

 b. Zo ja, in welke context(en)?

8. Zijn er:

 a. Sedimentiefases te onderscheiden in het profiel?

 b. Wat zijn de onderscheidende kenmerken daarvan?

 c. Wat is de geschatte datering?

 d. Heeft tussen de onderscheiden fases van sedimentatie bodemvorming plaats 

gevonden?

9. Is er sprake van processen van bodemvorming, erosie, laterale verplaatsing, 

afdekking?

10. Is er sprake van processen van vernatting (gley, veenvorming) en/of verdroging 

(eventueel verstuiving?

11. In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord?

6  Kremer 2015b.

2
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2.2.2 Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten

Sporen en structuren

Beantwoording van deze vragen in paragraaf 5.2.

12.  Is er sprake van loopvlakken, ophogingslagen of cultuurlagen?

13. Welke archeologische lagen zijn in het profiel te onderscheiden en wat is de diepte, 

dikte, textuur en vulling?

14. Welke sporen zijn te onderscheiden en wat is de vorm, diepte, lengte, breedte, textuur, 

kleur, vulling?

15.  Hoe is de horizontale en verticale spreiding van sporen en wat is hun samenhang?

16.  In welke mate zijn:

 a. lagen en sporen op vlakken te koppelen aan lagen in de profielen?

 b. Wat zijn de ingravingsniveaus?

17. Hoe is

 a. de stratigrafie in antropogene zin?

 b. Zijn er meerdere sporenniveau’s aanwezig, m.a.w. moeten er meerdere vlakken 

op verschillende dieptes worden aangelegd en gedocumenteerd om alle periodes 

inzichtelijk te krijgen? 

 c. Zo ja op welke diepte bevinden zich deze niveau’s en welke periodes zitten op welke 

niveau’s?

18. Zijn begrenzingen van het sporencomplex vast te stellen?

19. Wat is de aard en/of de functie en conservering van de sporen?

20. Wat is de relatieve en/of absolute datering van de sporen en spoorniveaus en waarop 

is de datering gebaseerd?

21. Zijn er (delen van) structuren te onderscheiden? Zo ja,

 a. Van welk soort (mogelijke) structuren?

 b. Welke (mogelijke) delen?

 c. Wat is de relatieve en/of absolute datering van de structuren?

 d. Waarop is/zijn de datering(en) gebaseerd?

 e. Is er bij steenbouw sprake van hergebruikt bouwmateriaal?

22. Is er sprake van perifere en centrale zones?

23. Indien er geen of weinig paalsporen zijn: in welke mate kan er sprake zijn van 

bouwmethoden die geen of weinig sporen hebben nagelaten en is dat af te leiden uit 

vondsten of andere sporen?

24. Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen?

25. Indien graven worden gevonden:

 a. Is sprake van enkele individuele graven of een groter grafveld?

 b. Wat kan worden gezegd over de locaties van begravingen ten opzichte van 

gelijktijdige en niet gelijktijdige bewoning (indien dateringen dit mogelijk maken)?

 c. Welke vorm van begraving is gevolgd (crematie/inhumatie)?

 d. Vondsten en paleo-ecologische resten
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Beantwoording van deze vragen in paragraaf 5.3.

26. Welke mobiele vondsten zijn gedaan?

 a. Om welke materialen, soorten, typen, functies, aantallen, gewichten gaat het en uit 

welke context komen de vondsten?

 b. Wat is de datering van de vondsten en waarop is de datering gebaseerd?

27. In welke mate bevinden vondsten zich in primaire positie/gesloten context en in welke 

mate gaat het om vondsten zonder context?

28. Welke conclusies zijn te trekken uit de fragmentatiegraad en de mate van 

conservering of verwering van vondsten?

29. Wat is de vondstdichtheid (aantal scherven per m2) per vlak, per werkput en in het 

geheel?

30. Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is 

de samenstelling ervan?

31. In welke mate dragen de mobiele vondsten bij aan de datering van lagen, sporen, 

structuren?

32. Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?

33. Hoe zijn de verhoudingen tussen lokaal of in de nabijheid gewonnen of geproduceerd 

materiaal en importmateriaal?

34. Wat is 

 a. de aard en conservering van paleo-ecologische resten?

 b. In welke mate en in welke context worden ze aangetroffen?

 c. Welke betekenis ontlenen zij of kunnen zij geven aan deze context?

 d. In welke mate kunnen ze bijdragen aan de datering van sporen, lagen, structuren?

35. Welke informatie kunnen zij geven over landschap en vegetatie (voorafgaand, 

tijdens en/of na bewoningsfase(n)), voedseleconomie, verwerving en toepassing van 

organisch materiaal e.d.?

2.2.3 Relatie met de Kennisagenda Archeologie Oost Gelderland (hoofd-

stuk 13)

De vragen 36 t/m 41 met betrekking tot de relatie met de Kennisagenda Archeologie 

Oost Gelderland zijn met de beperkte resultaten van dit onderzoek niet te 

beantwoorden en worden conform het evaluatieverslag niet verder behandeld.

2.2.4 Waardebepaling

Beantwoording van deze vragen in paragraaf 6.2.

42. In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of 

herkenbaar en in welke mate is er sprake van belevingswaarde?

43. Wat is:

 a. De fysieke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten?

 b. Welke verschillen zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?

44. Wat is:

 a. De inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen resten?

 b. Welke verschillen zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?

45. Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor:

 a. Paleo-ecologisch en natuurwetenschappelijk onderzoek?

 b. Welke methoden zijn het meest kansrijk?
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46. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin 

te onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, 

periode, sites)? Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde. Maak daartoe 

gebruik van VSO6 (KNA-protocol 4003) en bijlage IV – waarderen van vindplaatsen.

47. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze 

vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting over de fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit daarvan?

2.2.5 Behoudsperspectief

Beantwoording van deze vragen in paragraaf 6.3.

48. Indien het daadwerkelijk om behoudenswaardige resten gaat, welke realistische 

aanpassing van de inrichtingsplannen voor het plangebied zijn mogelijk voor het ter 

plaatse (in situ) behoud van de archeologische resten?

49. Welke planologische beschermingsmaatregelen zouden toegepast moeten worden om 

de in-situ aanwezige archeologische resten duurzaam te behouden?

50. Indien realistische aanpassing van de inrichtingsplannen mogelijk is, welke degrada-

tiemechanismen (waaronder zetting, veranderingen in het fysisch-chemisch regime 

of grondwaterregime) in sporen en materialen zullen optreden bij een eventuele 

aangepaste inrichting van het terrein, inclusief effecten van het aanbrengen weg- 

en bouwcunetten, afvoer van bouwvoor/ teelaarde, voertuigbewegingen, plaatsen 

damwanden, heien/trillen/boren/pulsen, inrichten groenzones en beekherstel, 

aanbrengen ondergrondse infrastructuur zoals drainagepijpen, riolering, kabels en 

leidingen, toepassen verschillende typen funderingstechnieken?

51. Ná ontwikkeling van de locatie met in-situ behoud, op welke wijze dient de 

conditie (inhoudelijke en fysieke waarde) van het behoudenswaardige deel van het 

bodemarchief ge-monitored te worden?

52. Ná ontwikkeling van de locatie met in-situ behoud en monitoring van de 

archeologische resten: welke (realistische) mitigerende ingrepen kunnen worden 

toegepast bij constatering van een versnelde degradatie van de archeologische 

resten?

53. Is in het plangebied ten aanzien van het in-situ behoud vervolgonderzoek noodzakelijk 

en welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?

2.2.6 Conclusie, evaluatie, aanbevelingen

Beantwoording van deze vragen in hoofdstuk 6. 

54. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting?

55. In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan onderzoeksthema’s uit de 

Kennisagenda Archeologie Oost-Gelderland? In welke mate heeft dit onderzoek in een 

datalacune kunnen voorzien? Hoe is het kennisrendement te omschrijven?

56. In welke mate zijn de gehanteerde strategieën en methoden effectief geweest? Indien 

het onderzoek niet volgens plan kon worden uitgevoerd, om welke reden en op welke 

wijze is van het PvE afgeweken?

57. Welk risico lopen de geconstateerde archeologische waarden door de voorgenomen 

verstoring? Is behoud of verder onderzoek vanuit AMZ-perspectief gewenst? 
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58. Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor ver-

volgonderzoek, zowel binnen dit onderzoeksgebied als in aangrenzende of naburige 

percelen?
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Methodiek veldwerk

3.1 Methodiek fysische geografie

Per put zijn één of twee profielkolommen gedocumenteerd. Uitgangspunt hierbij 

was dat om de 20 m een profielkolom werd gedocumenteerd (Figuur 3.1). De 

gedocumenteerde profielkolommen bevinden zich, voor zover mogelijk, steeds in 

elkaars verlengde in de noordelijke putwand. De kolommen zijn gefotografeerd en 

digitaal beschreven volgens de NEN 5104 norm, in het programma Deborah. De locatie 

en hoogte van de profielen is vastgelegd in RD (x, y, z) met behulp van een dGPS.

3.2 Methodiek opgraving

Het onderzoek is uitgevoerd conform het PvE op enkele kleine wijzigingen in het 

puttenplan na. Volgens PvE dienden er 22 werkputten worden aangelegd van 25 x 4 

m, waarmee een dekkingsgraad van 5% wordt bereikt. Vanwege de aanwezigheid van 

enkele zones met asbestvervuiling en de ligging van kabels en leidingen zijn enkele 

putten al voorafgaand aan het veldwerk verlegd of ingekort. Ter compensatie van de 

ingekorte putten is een extra werkput gegraven, zodat de beoogde vierkante meters 

gegraven kunnen worden en het dekkingspercentage behouden blijft. In het veld 

bleken nog enkele obstakels aanwezig, zoals een gronddepot en eerder onbekende 

asbestvervuiling, waardoor enkele putten een paar meter zijn verschoven. In de basis is 

het plan echter vrijwel ongewijzigd uitgevoerd. 
Figuur 3.1 
Puttenkaart met nummers en beschreven 
profielen.

3
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De putten zijn aangelegd in de volgorde van de in Figuur 3.1 weergegeven 

putnummering met een graafmachine met gladde bak. Onder begeleiding van een 

archeoloog is de bovengrond verwijderd en is vervolgens laagsgewijs verdiept tot in de 

top van de C-horizont. Alle sporen zijn ingekrast, vervolgens is het vlak gefotografeerd 

en ingemeten met een dGPS. De sporen zijn beschreven in een database. Vervolgens 

is een selectie van de sporen gecoupeerd om de aard en conservering vast te stellen 

en om vondstmateriaal te verzamelen voor datering. Deze sporen zijn gefotografeerd 

en getekend. Vondsten zijn per context verzameld of per vak van 5 bij 5 meter indien 

afkomstig uit lagen. Alle vondsten zijn verzameld. Er zijn geen monsters genomen.

Op twee plekken zijn archeologische sporen aangetroffen (put 10 en 18) en is een 

kleine uitbreiding gegraven om de aard en omvang ervan vast te stellen. In totaal 

is daarom nog 94 m2 aan extra proefsleuven aangelegd, bovenop de standaard 

proefsleuven.
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Landschappelijk, archeologisch en historisch kader

4.1 Fysisch-geografische kenmerken 

In de koudste en droogste perioden van het Weichselien is op grote schaal verstuiving 

opgetreden en werd als gevolg van een bijna vegetatieloos landschap op grote 

schaal dekzand afgezet (Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel). 

Hierbij ontstond een reliëf, gekenmerkt door vlaktes, depressies en dekzandkopjes, 

afgewisseld met langgerekte ruggen. Hoewel het plangebied op de geomorfolo-

gische kaart niet is gekarteerd vanwege de aanwezige bebouwing is op basis van 

de omringende eenheden op te maken dat er zich vermoedelijke een golvende 

dekzandvlakte bevindt. In de omgeving van het plangebied bevinden zich diverse 

dekzandkopjes. Gedurende het Holoceen heeft er binnen het plangebied geen 

sedimentatie meer plaatsgevonden en vond er bodemvorming plaats, die vermoedelijk 

resulteerde in een podzolbodem. In deze stabielere fase was er bewoning mogelijk in 

het gebied. 

Op basis van de omringende bodemtypen is tijdens het bureauonderzoek 

geconstateerd dat in het plangebied een hoge bruine enkeerdgrond voorkomt. 

Dit zijn zandgronden met een 60 à 100 cm dik humushoudend dek, opgebracht bij 

bemesting van het land. Bij het daarop volgende booronderzoek werd inderdaad 

een pakket humeus zand in dikte variërend van 30 tot 100 cm aangetroffen dat kan 

worden geïnterpreteerd als het plaggendek behorende tot de enkeerdgrond en/of een 

begraven bouwvoor.7 Bijna overal werd deze laag afgedekt door een ophogingspakket 

van variabele dikte. Van de oorspronkelijke bodemvorming is alleen nog de 

B/C-horizont aangetroffen in enkele boringen.

4.2 Archeologie en historische kader

Op basis van eerdere vondsten kan worden gesteld dat de eerste menselijke activiteit 

binnen Aalten stamt uit het einde van de laatste ijstijd, het laat-paleolithicum 

(35.000-8.800 v.Chr).8 Vanaf deze periode is sprake van min of meer onafgebroken 

bewoning binnen het grondgebied van het huidige Aalten. Uit vrijwel alle perioden tot 

en met de Romeinse tijd zijn vondsten bekend uit de gemeente. 

Er is relatief weinig bekend over wat zich in de eerste eeuwen na de Romeinen in 

Aalten en omgeving afspeelde. In het centrum van Aalten zijn urnen gevonden uit de 

6e tot 7e eeuw die onderdeel vormden van een grafveld. De oudste vermelding van 

Aalten is uit 828 n.Chr (oorkonde klooster Werden). Bevolkingstoename uit de 9e en 

10e eeuw zet in de late middeleeuwen (1050-1500 n.Chr) door en Aalten werd in de 

14e eeuw een belangrijke pleisterplaats aan de Koningsweg/Heelweg van Zutphen 

naar Bocholt en van Doesburg naar Bocholt. De boeren die aanvankelijk op de hogere 

dekzandruggen in kleine gehuchten en losse hoeven wonen, nemen steeds vaker de 

minder gunstig gelegen nattere zones in gebruik als gras- en hooiland. Dekzandruggen 

worden jaarlijks bemest met een mengsel van de heideplaggen en schapenmest. 

Door jaar in jaar uit dit mengsel op te brengen, ontstaat in de loop der eeuwen de 

karakteristieke bollende akkers, essen geheten.

7  Kremer 2015a.
8  Brugman et al. 2009.
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In het bureauonderzoek is de historische situatie van het gebied beschreven aan de 

hand van enkele historische kaarten.9 Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw 

is te zien dat het plangebied is verkaveld maar niet is bebouwd. Uit de gegevens van 

de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) behorende bij het minuutplan blijkt dat 

de percelen in gebruik waren als bouwland of moestuin. Op de kaart uit 1830-1850 

is centraal in het plangebied bebouwing te zien, voor de rest bestaat het plangebied 

uit agrarische grond. Op de kaart uit circa 1893 is te zien dat de spoorlijn Winterswijk-

Doetinchem is aangelegd. Het stationsgebouw bevindt zich deels in de oostelijke rand 

zone van het plangebied. Voor de rest is het plangebied in gebruik als landbouwgrond. 

9  Kremer 2015a.
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4.3 Gespecificeerde verwachting

In het kader van het bureauonderzoek is de volgende archeologische verwachting 

opgesteld:10

De natuurlijke veldpodzolgrond is in het overgrote deel van het plangebied verstoord. 

Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen 

en ondiepe grondsporen, zoals haardkuilen, en bevinden zich in de bovengrond van 

de oorspronkelijke podzolgrond. Aangezien dit deel van de bodem is verstoord, zijn 

eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen naar verwachting verloren gegaan. De 

verwachting voor vuursteenvindplaatsen kan daarom op laag worden gesteld.

Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd bestaan niet alleen 

uit fragmenten aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. 

Deze sporen kunnen tot in de C-horizont reiken en zijn, gezien de beperkte verstorings-

diepte van de ondergrond mogelijk nog intact. Tijdens het booronderzoek zijn geen 

archeologische resten of indicatoren aangetroffen, maar dit betekent niet dat er geen 

vindplaats binnen het plangebied aanwezig kan zijn. Daarom blijft een middelhoge 

verwachting om archeologische waarden uit de perioden neolithicum tot en met 

de vroege middeleeuwen aan te treffen binnen het plangebied bestaan. De lage 

archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor nederzettingssporen uit de 

late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd blijft op grond van de resultaten van het 

veldonderzoek eveneens bestaan.

De verwachting van archeologisch resten uit de prehistorie en vroege middeleeuwen 

wordt niet concreet onderbouwd, maar is vermoedelijk gebaseerd op een algemene 

verwachting op basis van de geomorfologische ondergrond: een golvende 

dekzandvlakte. Opmerkelijk is dat een lage verwachting voor archeologische resten 

uit de late middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd wordt verondersteld, terwijl in 

het bureauonderzoek wel de op historisch kaartmateriaal aangeduide bebouwing 

(centraal) binnen het plangebied wordt gesignaleerd.

10  Kremer 2015a, 25.
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Resultaten

5.1 Resultaten landschappelijk onderzoek 

5.1.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

In totaal zijn 41 profielkolommen gedocumenteerd (Figuur 3.1, zie ook Bijlage III). 

Hiermee is een goed beeld verkregen van de bodemopbouw in het plangebied. Het 

gehele plangebied is afgedekt door een ophogingspakket van zwak siltig, matig fijn 

bouwzand (S4000). Dit pakket varieert in dikte van enkele centimeters tot meer dan 

een meter. Daaronder is in de meeste profielen sprake van een verstoorde oude bodem 

met AC-profiel: een recente bouwvoor (S5000) die direct op de C-horizont ligt (S5030)

(Tabel 5.1).

In het westen van het plangebied is de oorspronkelijke bodemopbouw iets beter 

bewaard. In put 12, 13, 15 en 23 is sprake van een (restant) van een BC-horizont en 

werd in veel gevallen een menglaag aangetroffen, waarin zich nog duidelijk herkenbaar 

materiaal van de oorspronkelijke A-, E- en B-horizonten in bevond (Figuur 5.1). In put 

3, 4 en 15 bevond zich tussen de bouwvoor en de C-horizont nog een oudere akkerlaag 

die al enige tijd niet meer bewerkt was. Het gaat om een pakket donkergrijsbruin 

matig fijn, zwak siltig zand dat kan worden geïnterpreteerd als een plaggen- of esdek 

(Figuur 5.2).

De oorspronkelijke maaiveldhoogte is door de ophoging met een plaggendek en het 

gedeeltelijk vergraven van het gebied niet meer te reconstrueren.

laagnummer beschrijving 

S4000 Ophogingslaag 

S5000 Bouwvoor 

S5010 Plaggendek/oude akkerlaag/esdek 

S5020 A/C menglaag 

S5030 C-horizont 

Tabel 5.1 
Tijdens het veldonderzoek onderscheide 
lagen.

Figuur 5.1 
Detailopname van profiel 27 in put 15 met 
resten van de E- en B-horizonten.

5
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5.2 Sporen en structuren

5.2.1 Inleiding

In totaal zin 104 sporen aangetroffen (Figuur 5.3; zie ook bijlage I). Een groot deel 

betreft recente of natuurlijke sporen. Op slechts twee locaties zijn concentraties van 

archeologische sporen aangetroffen: ter hoogte van put 10/21 en ter hoogte van put 

18/25. Beide spoorclusters zijn als vindplaats gedefinieerd en worden in paragraaf 5.2.2 

behandeld. Verspreid over het terrein zijn verder oude greppels of sloten aangetroffen 

die worden beschreven in paragraaf 5.2.3. 

5.2.2 Sporen van een hoeve uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd

Vindplaats 1
Ter hoogte van de putten 10 en 21 zijn vier paalkuilen, een smalle greppel en een sloot 

aangetroffen (Figuur 5.4). Tussen de sporen bevonden zich nog enkele natuurlijke 

en recente verstoringen. De sporen bevinden zich direct onder een ca. 0,95 m dikke 

ophogingslaag op ca. 23,65 m +NAP. De paalsporen (sporen 35, 36, 69 en 70) bestaan 

uit donker grijs tot donker zwartgrijs homogeen en iets humushoudend, zwak siltig, 

zand. Spoor 35 en 36 zijn gecoupeerd en blijken nog respectievelijk 21 en 36 cm diep 

te zijn (Figuur 5.5 en Figuur 5.6). Spoor 36 bevatte naast enkele houtskoolspikkels en 

brokjes B-horizont ook nog enkele fragmenten aardewerk. Drie van de sporen liggen 

duidelijke op één lijn. Parallel hier aan bevindt zich op 4 m afstand een ca. 1 m brede 

greppel (S68). De greppel is opgevuld met donker grijsbruin, humushoudend, zwak 

siltig, zand.

Figuur 5.2 
Profiel 6 in put 3 met daarin een restant van 
een oude akkerlaag.
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De op een lijn liggende sporen 35, 36, 69 lijken onderdeel uit te maken van een 

structuur. Het is aannemelijk dat het laatste spoor (S70) hier ook toe gerekend kan 

worden. Gezien de parallelle oriëntatie van de greppel is ook dit spoor 68 te relateren  

aan de paalkuilen. Of de greppel daadwerkelijk tot de structuur behoort, is niet te 

zeggen. 

In spoor 36 zijn enkele scherven aardewerk aangetroffen. De datering hiervan plaatst 

de structuur in de late middeleeuwen, of meer precies in de tweede helft van de 14e 

eeuw. De locatie van de sporen lijkt overeen te komen met de plek waar een gebouw 

afgebeeld zou staan op de historische kaart van 1830-1850 (Nettekening), althans 

volgens het bureauonderzoek. Op dezelfde locatie is ten tijde van de productie van 

de Kadastrale Minuut echter geen bebouwing aangegeven (zie ook Figuur 5.12). Het 

gebouw op de kaart zou daarmee (als de Kadastrale Minuut volledig en correct is) uit 

het begin van de 19e eeuw dateren. Deze datering komt niet overeen met de datering 

op basis van het aardewerk. Een nadere bestudering van de Nettekening uit 1830-1850 

laat echter zien dat het betreffende perceel bij nader inzien niet bebouwd is, maar een 

ander landgebruik kent dan de omliggende percelen (Figuur 5.7). Uit de OAT behorend 

bij de Kadastrale Minuut blijkt dat het betreffende perceel in gebruik is als Tuin, terwijl 

alle omliggende percelen in gebruik zijn als Bouwland. De betreffende structuur 

dateert daarmee dus op zijn vroegst uit de tweede helft van de 14e eeuw en is reeds 

verdwenen in de het begin van de 19e eeuw (ca. 1450-1800 n.Chr.).

Figuur 5.4 
Sporenkaart van vindplaats 1.
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Figuur 5.5  
Coupefoto van spoor 35 (vindplaats 1).

Figuur 5.6  
Coupefoto van spoor 36 (vindplaats 1).
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Vindplaats 2
Ter hoogte van de putten 18 en 25 is een tweede cluster sporen aangetroffen (Figuur 

5.8). Hier zijn zes paalkuilen, een greppel, enkele ‘bodemverbeteringskuilen’ en een 

opgebrachte (ophogings-)laag gevonden. Aan de oostzijde van put 18 bevinden de 

sporen zich op ca. 1,15 m -Mv (23,65 m +NAP), direct onder een verstoorde laag. 

De ophogingslaag in het westen van de put bevindt zich op ca. 1,4 m -Mv (23,75 m 

+NAP) onder een recent opgebracht pakket. De paalsporen (56-60 en 86) zijn donker 

grijsbruin tot donker bruingrijs van kleur; soms homogeen, soms meer gevlekt. De 

vulling bestaat uit zwak siltig, humushoudend zand. Twee sporen zijn gecoupeerd: 

spoor 57 en 59 (Figuur 5.9 en Figuur 5.10). Deze sporen blijken nog respectievelijk 16 en 

25 cm diep. 

De sporen 56-59 lijken spoor 61 te flankeren. Dit spoor was in het vlak ca. 10 bij 15 

m groot in het profiel ca. 50 cm diep. In werkelijkheid zal het spoor nog iets groter 

zijn. Richting het zuiden is de begrenzing duidelijk: hier komen de lagen omhoog en 

precies daarnaast is een greppel aangesneden (Figuur 5.11; S87). Richting het westen 

is de begrenzing iets onduidelijker. De lagen komen geleidelijk omhoog, maar niet zo 

duidelijk als richting het zuiden. Bovendien bevinden zich tot vlak boven het sporenvlak 

verstoringen met recente bakstenen, wat het vaststellen van de omvang bemoeilijkt. 

Het spoor bestaat uit tenminste twee vullingen: bovenin bevindt zich een donker-

bruingrijze, homogene, zwak siltige, zeer humusrijke laag zand. Daaronder ligt een 

pakket bruingrijs, zwak siltig, humushoudend, zand met een grof gevlekt karakter en 

enkele leembrokken. Het is niet duidelijk hoe dit spoor moet worden geïnterpreteerd. 

Het lijkt te gaan om een bewuste ophoging of invulling, wellicht een verhoogde vloer 

of vulling van een potstal.

Twee paalsporen (S60 en S86) doorsnijden de ophogingslaag. In combinatie met de 

overige paalsporen en de greppel lijkt het geheel onderdeel uit te maken van één 

structuur, mogelijke een boerderij (hoeve) of stalgebouw. In put 18 bevinden zich ook 

nog enkele bodemverbeteringskuilen (S54). Of deze deel uitmaken van hetzelfde 

complex of uit een andere periode dateren, is niet te zeggen.

Figuur 5.7 
Nettekening van ca. 1830-1850 met daarop 
het als tuin in gebruik zijnde perceel dat voor 
bebouwing is aangezien.



AALTEN-INDUSTRIESTRAAT    29

S86

S54

S60

S61

S56
S57

S58
S59

S55

Legenda

greppel
paalkuil
bodemverbeteringskuil
ophogingslaag
recent verstoring

236990

236990

237000

237000

237010

237010

43
75

80

43
75

80

43
75

90

43
75

90

N

10m0

Figuur 5.8 
Sporenkaart van vindplaats 2.

Figuur 5.9  
Coupefoto van spoor 57 (vindplaats 2).
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In spoor 59 en 60 zijn een stuk dierlijk bot en een baksteenfragment gevonden. Uit de 

ophogingslaag komen meerdere baksteen- en dakpanfragmenten. Het aardewerk uit 

de laag dateert de structuur in de 14e eeuw en daarmee is deze vindplaats min of meer 

gelijktijdig gedateerd met vindplaats 1. Een oudere voorganger of jongere nieuwbouw 

van het gebouw kan niet worden uitgesloten. Geprojecteerd op de Kadastrale Minuut 

van 1811-1832 blijkt het gebouw precies langs een weg uit deze periode te liggen 

(Figuur 5.12). Ook is de greppel precies haaks op de weg georiënteerd. Het gebouw zelf 

is echter niet afgebeeld, wat het waarschijnlijk maakt dat het gebouw in het begin van 

de 19e eeuw inmiddels was verdwenen.

Figuur 5.10  
Coupefoto van spoor 59 (vindplaats 2).

Figuur 5.11 
Zuidelijke begrenzing van spoor 61 in het 
profiel met net na de jalon de greppel (S87).
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5.2.3 Overige sporen

Buiten de sporen van vindplaats 1 en 2 bestaan de meeste sporen binnen het 

plangebied uit recente en natuurlijke verstoringen. Wel zijn nog enkele oude greppels 

en/of sloten aangetroffen. Deze sporen verschillen van de eerder bij vindplaats 1 

en 2 aangetroffen greppels doordat zij doorgaans veel breder zijn, namelijk ca. 3-4 

meter. Daarnaast kan het verloop ervan vaak ook over meerdere putten worden 

gevolgd. Deze sporen houden doorgaans verband met de verkaveling van een gebied. 

Om die reden zijn de sporen geplot op de Kadastrale Minuut (Figuur 5.12). Deze 

kaart, opgetekend in de periode tussen 1811 en 1832, was de eerste kaart waarbij 

landsdekkend alle eigendomsgrenzen werden vastgelegd. 

In Figuur 5.12 is te zien dat vrijwel al deze sporen overeenkomen met eigendomsgren-

zen uit het begin van de 19e eeuw. Waar dit niet zo is, liggen zij vaak in het verlengde 

van andere grenzen of staan hier haaks op. Aangenomen mag worden dat deze sporen 

ook tot dezelfde periode behoren. De kaart geeft namelijk vooral juridische grenzen 

weer en veel topografische elementen werden niet aangeduid.11 Duidelijk te zien is dat 

de ter hoogte van vindplaats 1 en 2 in deze periode geen bebouwing (meer) aanwezig 

is. Het is echter aannemelijk dat (een deel van) het verkavelingspatroon al aanwezig 

is geweest ten tijde van het gebruik van vindplaats 1 en 2. In de vorige paragraaf is de 

overeenkomst in oriëntatie tussen de op de kaart afgebeelde weg en de sporen van 

vindplaats 2 al genoemd.

11  Kruizinga & Van Doornmalen 1997.

Figuur 5.12 
Sporenkaart met greppels en sloten gepro-
jecteerd op de Kadastrale Minuut van Aalten, 
Gelderland, sectie I, blad 04 (ca. 1811-1832).
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5.3 Vondsten

5.3.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 42 vondsten aangetroffen en gedocumenteerd 

(Tabel 5.2). Hiervan zijn 17 stuks afkomstig uit grondsporen en 25 vondsten uit lagen, 

waarvan een groot deel uit spoor 61. Het merendeel van de vondsten komt dus uit 

een gesloten context. Alle vondsten zijn verwerkt: naar categorie gesplitst, geteld 

en gewogen. Hiermee beschikken we over de exacte aantallen vondsten per materi-

aalcategorie en per context. Het aardewerk is gedetermineerd met de bedoeling de 

vindplaatsen te dateren. De overige vondsten zijn niet nader uitgewerkt en worden 

alleen kort toegelicht.

    sporen lagen totaal

materiaal vondstcategorie aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht

Keramiek Baksteen 1 214 7 1500,3 8 1714,3

Keramiek Dakpan 7 322,3 7 322,3

Keramiek Gedraaid Aardewerk 4 2,6 7 133 11 135,6

Metaal Metaalslak 1 11,5 1 11,5

Organisch Bot onbepaald 4 85,6 4 85,6

Steen Steen onbepaald 8 43,7 3 1812,4 11 1856,1

Totaal   17 345,9 25 3779,5 42 4125,4

5.3.2 Aardewerk en bouwkeramiek

F.J. van Spelde

Bij het onderzoek zijn 26 stuks (bouw)keramiek verzameld, onder te verdelen in bak-

steenfragmenten (8 stuks), dakpanfragmenten (11 stuks) en gebruiksaardewerk (7 

stuks). Twee vondstnummers bevatten kogelpotfragmenten die te plaatsen zijn in de 

volle of late middeleeuwen, vóór 1400 n.Chr. (Tabel 5.3). Eén van de vondstnummers 

met kogelpotaardewerk bevat echter ook een fragment roodbakkend aardewerk met 

loodglazuur, wat te plaatsen is in de late middeleeuwen of Nieuwe tijd. Daarnaast is 

een stukje steengoed verzameld dat ook uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd (na 

1300 n.Chr) dateert, en een fragment porselein dat waarschijnlijk subrecent is (1800 

n.Chr - heden).

Het aardewerk uit vindplaats 1 (v.2) omvat kogelpotaardewerk dat vóór 1400 n.Chr 

gedateerd wordt, maar ook het fragment roodbakkend aardewerk met loodglazuur. Dit 

materiaal komt pas voor na ca. 1350 n.Chr. Op basis hiervan is de vindplaats voorlopig 

aan het eind van de 14e eeuw te plaatsen.

Het aardewerk van vindplaats 2 (v.5, 6 en 7) is voornamelijk afkomstig uit de 

ophogingslaag. Het betreft onder meer een steengoedfragment uit de late 

middeleeuwen of Nieuwe tijd (na 1300 n.Chr). Uit dezelfde context komt echter 

ook een fragment van een kogelpot met een lange, naar boven staande rand met 

dekselgeul dat van vóór 1400 n.Chr dateert. Hiermee ligt een datering van het complex 

in de 14e eeuw het meest voor de hand.

Tabel 5.2 
Overzicht van de vondsten per categorie en 
context (gewicht in grammen).



AALTEN-INDUSTRIESTRAAT    33

5.3.3 Overige vondsten

Uit vindplaats 2 zijn nog enkele fragmenten steen en een botfragment afkomstig. De 

meeste stenen lijken slechts kiezels te zijn. Eén groter fragment van meer dan 1,8 kg 

uit spoor 61 zou als werktuig kunnen hebben gediend. Buiten de vindplaatsen, in put 3, 

is een fragment metaalslak aangetroffen in de oude bouwvoor of het plaggendek. Dit 

fragment is mogelijk onderdeel van het overige (bouw)puin dat in de bouwvoor werd 

aangetroffen.

vnr subnr spoor soort rand wand bodem totaal baksel versiering conditie datering opmerking

2 1 36 kog 0 2 0 2       <1400  

2 2 36 r 0 1 0 1       >1350  

3 1 49 ep 0 0 1 1       >1775  

5 1 61 bks 0 5 0 5 bruin hv        

5 2 61 bks 0 2 0 2 oranje hv        

5 3 61 kog 1 1 0 2     verweerd <1400 lange, naar boven staande rand met dekselgeul

5 4 61 dkp 0 7 0 7 oranje        

6 1 60 bks 0 1 0 1 oranje hv        

7 1 61 dkp 0 4 0 4 oranje        

7 2 61 s2 0 1 0 1   zoutglazuur   >1300  

Tabel 5.3 
Determinatie van het aangetroffen 
(bouw)keramiek (kog = kogelpot; r = rood 
aardewerk; ep = Europees porselein; bks = 
baksteen; dkp = dakpan; s2 = steengoed 
met een laag glazuur en/of engobe).
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Synthese

6.1 Conclusie

Het bodemonderzoek heeft aangetoond dat het gehele plangebied is afgedekt door 

een ophogingspakket dat in dikte varieert van enkele centimeters tot meer dan een 

meter. Daaronder is in de meeste profielen sprake van een verstoorde oude bodem 

met kenmerkend AC-profiel. In het westen van het plangebied is de oorspronkelijke 

bodemopbouw iets beter bewaard en is sprake van een van een BC-horizont en 

een menglaag van de oorspronkelijke A-, E- en B-horizonten. Toch zijn juist in het 

oostelijke, meer verstoorde, terreindeel twee vindplaatsen aangetroffen. Hoewel 

in eerste instantie op basis van het bureauonderzoek gedacht werd dat het om 

bewoning zou kunnen gaan uit de Nieuwe tijd lijken beide vindplaatsen op basis van 

het aardewerk in ieder geval uit de late middeleeuwen te dateren. Op de historische 

kaarten is in de 19e eeuw geen bebouwing meer aangeduid, wat doet vermoeden dat 

beide vindplaatsen in deze periode weer verlaten waren. 

Gezien het feit dat beide vindplaatsen maar iets meer dan 50 meter uit elkaar liggen 

is mogelijk sprake van één samenhangend geheel (één grotere vindplaats), ondanks 

dat het oostelijk deel van put 10 leeg lijkt te zijn. Dit vermoeden wordt nog versterkt 

doordat het vondstmateriaal uit beide vindplaatsen tot dezelfde periode mag 

worden gerekend. De sporen van zowel vindplaats 1 als 2 dateren uit de periode late 

middeleeuwen - Nieuwe tijd (ca. 1300-1800 n.Chr) met een vroegste datering in de 14e 

eeuw. Delen van het terrein zijn rondom de sporen verstoord, maar beide vindplaatsen 

lijken toch redelijk goed geconserveerd. Hoewel sprake is van AC-profielen lijken zij 

niet al te diep onthoofd te zijn. In de profielen van put 18 zijn zelfs nog restanten 

van de B- of BC-horizont te zien. De gecoupeerde sporen zijn nog tot zeker 36 cm 

diep en de laag in vindplaats 2 is nog zeker 50 cm diep. Ook is in de sporen nog 

vondstmateriaal (in situ) aanwezig.

Gezien de beperkte spoordichtheid binnen beide vindplaatsen is het lastig de 

vindplaatsen te begrenzen. Vindplaats 2 wordt mogelijk begrensd door het pad of 

de weg die hier ten oosten van aanwezig lijkt te zijn geweest (Figuur 6.1). Verdere 

begrenzing kan alleen op basis van de lege omliggende putten gebeuren. Hetzelfde 

geldt voor vindplaats 1. Omdat het vermoeden bestaat dat de aangetroffen percele-

ringsgreppels of -sloten een zekere relatie hebben tot de vindplaatsen ligt het voor de 

hand de vindplaatsgrenzen van vindplaats 1 en 2 in het zuiden en westen te leggen bij 

deze sporen.

Het aantreffen van twee vindplaatsen uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd sluit 

niet aan op in het bureauonderzoek opgestelde archeologische verwachting. Hierin 

werd juist uitgegaan van een lage archeologische verwachting voor nederzettingsspo-

ren uit de late middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd en hoge verwachting op resten 

uit vroegere perioden.

6
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6.2 Waardering

De waardering van de archeologische waarden (de vindplaats) binnen het onderzoeks-

gebied vindt plaats op basis van de door de KNA onderscheiden criteria van beleving, 

fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. Vindplaatsen worden allereerst beoordeeld 

op hun belevingswaarde, waarna er naar de fysieke kwaliteit gekeken wordt. De 

behoudenswaardigheid van de vindplaats hangt in principe af van deze twee criteria. 

Als een vindplaats 5 of 6 punten scoort voor de fysieke kwaliteit wordt zij in principe 

als behoudenswaardig aangemerkt. Bij een lagere score wordt er gekeken naar de 

inhoudelijke kwaliteit, zodat vindplaatsen van inhoudelijk belang, doch van geringe 

fysieke kwaliteit, toch behouden blijven.12 Bij een score van 7 of meer punten op het 

criterium inhoudelijk kwaliteit wordt de vindplaats behoudenswaardig geacht. Omdat 

beide vindplaatsen dezelfde kenmerken vertonen en het sterke vermoeden bestaat 

dat het feitelijke één vindplaats betreft, is ervoor gekozen beide vindplaatsen als één 

geheel te waarderen.

12  Als de behoudenswaardigheid al in dit stadium positief is vastgesteld wordt toch een score 
voor inhoudelijke kwaliteit bepaald om de ensemblewaarde en representativiteit vast te 
stellen.

Figuur 6.1 
Schematische interpretatie van de vindplaat-
sen met een projectie van de nieuwbouw-
plannen.
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Op de twee criteria voor de belevingswaarde wordt niet gescoord. Het criterium 

schoonheid is doorgaans alleen van toepassing op zichtbare monumenten en ook herin-

neringswaarde is niet van toepassing op de huidige vindplaats.

De gaafheid van de vindplaats scoort hoog. Er zijn enkele relatief goed bewaarde 

grondsporen aangetroffen die binnen een redelijk stabiele natuurlijke omgeving liggen. 

Bovendien is er een sterke ruimtelijke relatie tussen de mobilia en de grondsporen. 

Wat betreft de conservering scoort de vindplaats gemiddeld. Het materiaal is goed 

geconserveerd, ook een deel van het anorganisch materiaal. Het aangetroffen 

vondstmateriaal is vooralsnog echter fragmentarisch. 

Op basis van bovenstaande is de vindplaats reeds behoudenswaardig. Voor de 

volledigheid wordt ook kort ingegaan op de inhoudelijke kwaliteit. De vindplaats scoort 

hoog met betrekking tot de zeldzaamheid. Samenhangend hiermee is ook sprake 

van een hoge informatiewaarde. De archeologische resten hebben betrekking tot 

het kennisthema “Het ontstaan van het hoevenlandschap”. Een letterlijk en figuurlijk 

karakteristiek van Oost-Gelderland wordt gevormd door het hoevenlandschap dat 

tot op heden beeldbepalend is. Veel is nog onbekend over de tijdsdiepte van oude 

boerenerven. Zo moet er meer aandacht zijn voor het historische boerderijbouw, in het 

bijzonder naar de missing link tussen de jongste archeologisch bekende boerderijen (ca. 

13e eeuw), en de oudste bestaande boerderijen (ca. 17e eeuw). Dit thema wordt in de 

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) specifiek genoemd en is goeddeels 

verweven met het thema (vroege) dorpsvorming (paragraaf 11.3).13 Met betrekking tot 

de ensemblewaarde scoort de vindplaats gemiddeld. Het invullen van de kennislacunes 

omtrent het ontstaan van het hoevenlandschap zal vooral moeten gebeuren door 

het in samenhang bestuderen van verschillende vindplaatsen. De vindplaats scoort 

laag wat betreft representativiteit. Er lijkt vooralsnog geen sprake van een bijzonder 

representatieve vindplaats voor een regio of periode.

Uit bovenstaande waardering van de afzonderlijke criteria met betrekking tot zowel de 

fysieke als de inhoudelijke kwaliteit kan de vindplaats op grond van beide waarden als 

behoudenswaardig worden aangemerkt (zie ook Tabel 6.1).

Waarden Criteria Scores

Hoog Midden Laag

Beleving Schoonheid -

Herinneringswaarde -

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 2

Representativiteit 1

6.3 Advies

Uit de resultaten van het hier gepresenteerde proefsleuvenonderzoek blijkt dat in 

het plangebied twee behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig zijn. Geadviseerd 

wordt, indien mogelijk, deze vindplaatsen in situ te behouden. Dit betreft de blauw 

gearceerde zone in Figuur 6.1. Dat betekent concreet dat binnen deze zone geen graaf-

werkzaamheden zouden mogen plaatsvinden die dieper gaan dan 23,75 m +NAP (> 

13  Kremer 2015b.

Tabel 6.1 
Waardering vindplaats 1 en 2 conform de KNA.
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0,95 m -Mv). Het gebied buiten deze zone bevat op basis van het proefsleuvenonder-

zoek naar alle waarschijnlijkheid geen behoudenswaardige archeologische resten. Voor 

dit deel van het gebied wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd. 

In Figuur 6.1 is tevens het bouwplan (in grijs) onder de gedefinieerde vindplaatsen 

afgebeeld. Hieruit blijkt dat een deel van de voorgenomen bebouwing zich ter hoogte 

van vindplaats 2 bevindt. Mogelijk worden de hier aanwezige behoudenswaardige 

archeologische resten bedreigd. Wanneer hier de voornoemde grens van 23,75 m 

+NAP wordt overschreden,  dan wordt geadviseerd om de bouwplannen aan te 

passen, bijvoorbeeld door te funderen op palen. Indien aanpassing van de plannen niet 

mogelijk is, wordt geadviseerd de vindplaats te behouden door middel van opgraving 

(ex situ).

Het bovenstaande betreft een selectieadvies dat is opgesteld op basis van strikt 

inhoudelijk archeologische argumenten. Het selectieadvies dient te worden voorgelegd 

aan de bevoegde overheid, die uiteindelijk een selectiebesluit moet nemen. Het 

selectiebesluit en de te nemen maatregel (vervolgonderzoek of vrijgeven) is 

voorbehouden aan de bevoegde overheid. 
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Bijlage I Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

1 1 1 recente verstoring

1 1 2 kuil

1 1 3 sloot

1 1 4 recente verstoring

1 1 5 sloot verstikte grond; randzone sloot?

1 1 5030 Moedermateriaal

2 1 6 recente verstoring

2 1 7 sloot

2 1 8 greppel greppel?

2 1 9 muuruitbraak ffundering me brokken beton

2 1 10 recente verstoring oude sloot met puin?

2 1 5030 Moedermateriaal

3 1 888 natuurlijke verstoring

3 1 999 recente verstoring

3 1 5000 bouwvoor

3 1 5010 esdek

3 1 5020 Vegetatiehorizont A/C menglaag

3 1 5030 Moedermateriaal

4 1 11 greppel 36

4 1 888 natuurlijke verstoring

4 1 999 recente verstoring

4 1 5030 Moedermateriaal

5 1 888 natuurlijke verstoring

5 1 999 recente verstoring

5 1 5030 Moedermateriaal

6 1 12 sloot

6 1 13 natuurlijke verstoring 24

6 1 14 natuurlijke verstoring

6 1 15 recente verstoring

6 1 16 recente verstoring

6 1 17 sloot

6 1 888 natuurlijke verstoring

6 1 5030 Moedermateriaal

7 1 18 recente verstoring

7 1 19 recente verstoring

7 1 20 greppel 30 komvormig

7 1 21 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 6 vlakvormig

7 1 22 recente verstoring

7 1 23 kuil

7 1 24 kuil 14 vlakvormig

7 1 25 sloot

7 1 999 recente verstoring

7 1 5030 Moedermateriaal

8 1 26 recente verstoring

8 1 27 recente verstoring

8 1 28 recente verstoring

8 1 5030 Moedermateriaal

9 1 29 recente verstoring vee grote stukken puin

9 1 30 greppel

9 1 31 greppel 38

9 1 32 recente verstoring

9 1 33 sloot

9 1 5030 Moedermateriaal

10 1 34 sloot

10 1 35 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 21

10 1 36 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 36

10 1 37 recente verstoring

10 1 4000 recente verstoring recente ophogingslaag
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put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

10 1 5030 Moedermateriaal

11 1 38 sloot

11 1 39 recente verstoring

11 1 5030 Moedermateriaal

12 1 888 natuurlijke verstoring

12 1 5030 Moedermateriaal

13 1 40 recente verstoring

13 1 41 greppel mogelijk BVK

13 1 42 kuil 25

13 1 5030 Moedermateriaal

14 1 888 natuurlijke verstoring

14 1 5030 Moedermateriaal

15 1 43 recente verstoring

15 1 44 recente verstoring

15 1 45 recente verstoring

15 1 46 recente verstoring

15 1 47 recente verstoring

15 1 888 natuurlijke verstoring

15 1 999

15 1 5030 Moedermateriaal

16 1 48 recente verstoring rand van asbestzone

16 1 49 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 22

16 1 50 recente verstoring met stukken pvc buis, bks en betonbrokken

16 1 51 recente verstoring

16 1 88 natuurlijke verstoring

16 1 888 natuurlijke verstoring

16 1 5030 Moedermateriaal

17 1 52 recente verstoring

17 1 53 greppel

17 1 999 recente verstoring

17 1 5030 Moedermateriaal

18 1 54 bodemverbeteringskuil

18 1 55 recente verstoring

18 1 56 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

18 1 57 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 16

18 1 58 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

18 1 59 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 25

18 1 60 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

18 1 61 ophogingslaag 50

18 1 5030 Moedermateriaal

19 1 62 recente verstoring

19 1 63 sloot sloot?

19 1 5030 Moedermateriaal

20 1 64 greppel

20 1 65 muuruitbraak

20 1 66 muuruitbraak

20 1 67 kuil

20 1 5030 Moedermateriaal

21 1 68 greppel

21 1 69 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

21 1 70 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

21 1 71 recente verstoring

21 1 888 natuurlijke verstoring

21 1 5030 Moedermateriaal

22 1 72 recente verstoring tot minimaal 1,7 m -mv

23 1 73 recente verstoring

23 1 74 recente verstoring

23 1 75 recente verstoring

23 1 76 bodemverbeteringskuil

23 1 77 bodemverbeteringskuil

23 1 78 bodemverbeteringskuil

23 1 79 bodemverbeteringskuil
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put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

23 1 5030 Moedermateriaal

24 1 80 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

24 1 81 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

24 1 82 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

24 1 83 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

24 1 84 kuil

24 1 85 sloot sloot?

24 1 5030 Moedermateriaal

25 1 61 ophogingslaag 50

25 1 86 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

25 1 87 greppel

25 1 5030 Moedermateriaal    
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Bijlage II Vondstenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling

1MSL Metaalslak 1 11,5 3 1 3 5010

2SXX Steen onbepaald 2 6 10 1 36 1

2AWG Gedraaid Aardewerk 3 6 10 1 36 1

3SXX Steen onbepaald 6 37,7 16 1 49 1

3AWG Gedraaid Aardewerk 1 2,6 16 1 49 1

4BOT Bot onbepaald 4 85,6 18 1 59

5BKS Baksteen 7 1500,3 18 1 61

5DKP Dakpan 7 322,3 18 1 61

5AWG Gedraaid Aardewerk 2 14,6 18 1 61

5SXX Steen onbepaald 3 1812,4 18 1 61

6BKS Baksteen 1 214 18 1 60

7AWG Gedraaid Aardewerk 5 118,4 18 1   61 2
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Bijlage III Profielbeschrijvingen

kolomprofiel: AIS01-1
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.959, Y: 437.493, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,62, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,62 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

105 cm -Mv / 23,57 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 23,32 m +
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

140 cm -Mv / 23,22 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: C-horizont

 Einde kolomprofiel op 160 cm -Mv / 23,02 m +

kolomprofiel: AIS01-2
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.935, Y: 437.492, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,73, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,73 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

145 cm -Mv / 23,28 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergroengrijs, matig grof
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

175 cm -Mv / 22,98 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, groengrijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde kolomprofiel op 215 cm -Mv / 22,58 m +

kolomprofiel: AIS01-3
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.904, Y: 437.490, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,57, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,57 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

120 cm -Mv / 23,37 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 23,07 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele zandlagen, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde kolomprofiel op 180 cm -Mv / 22,77 m +
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kolomprofiel: AIS01-4
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.882, Y: 437.488, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,75, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,75 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 23,80 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 23,45 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 155 cm -Mv / 23,20 m +

kolomprofiel: AIS01-5
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.844, Y: 437.490, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,38, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,38 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 24,08 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: esdek

45 cm -Mv / 23,93 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, zwartgrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag

65 cm -Mv / 23,73 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

90 cm -Mv / 23,48 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 100 cm -Mv / 23,38 m +

kolomprofiel: AIS01-6
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.821, Y: 437.487, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,46, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,46 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 24,26 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Fe-concreties, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 24,11 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, Fe-concreties, interpretatie: esdek
Archeologie: enkele spikkel houtskool

55 cm -Mv / 23,91 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool

70 cm -Mv / 23,76 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont, interpretatie: menglaag

85 cm -Mv / 23,61 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 110 cm -Mv / 23,36 m +
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kolomprofiel: AIS01-7
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.786, Y: 437.481, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,56, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,56 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 24,16 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Fe-concreties, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 23,96 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, Fe-concreties, interpretatie: esdek
Archeologie: enkele spikkel houtskool

80 cm -Mv / 23,76 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool

100 cm -Mv / 23,56 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 125 cm -Mv / 23,31 m +

kolomprofiel: AIS01-8
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.764, Y: 437.479, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,47, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,47 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 24,07 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 23,67 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 23,52 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

115 cm -Mv / 23,32 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde kolomprofiel op 135 cm -Mv / 23,12 m +

kolomprofiel: AIS01-9
beschrijver: JL, datum: 18-1-2017, X: 236.839, Y: 437.517, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,43, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,43 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

70 cm -Mv / 23,73 m +
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, blauwgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

105 cm -Mv / 23,38 m +
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

 Einde kolomprofiel op 123 cm -Mv / 23,20 m +



50 AALTEN-INDUSTRIESTRAAT

kolomprofiel: AIS01-10
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.815, Y: 437.516, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,41, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,41 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 23,76 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool

90 cm -Mv / 23,51 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 125 cm -Mv / 23,16 m +

kolomprofiel: AIS01-11
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.930, Y: 437.524, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,70, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,70 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 23,90 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 23,60 m +
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

 Einde kolomprofiel op 150 cm -Mv / 23,20 m +

kolomprofiel: AIS01-12
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.912, Y: 437.523, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,69, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,69 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 23,94 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

105 cm -Mv / 23,64 m +
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 23,39 m +
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 145 cm -Mv / 23,24 m +

kolomprofiel: AIS01-13
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.981, Y: 437.532, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,42, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,42 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 23,92 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 23,77 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 100 cm -Mv / 23,42 m +
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kolomprofiel: AIS01-14
beschrijver: MH, datum: 19-1-2017, X: 236.964, Y: 437.527, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,70, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,70 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, los (alleen zand en veen), matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

76 cm -Mv / 23,94 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 23,80 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, normaal (alleen zand en veen), matig grof
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 120 cm -Mv / 23,50 m +

kolomprofiel: AIS01-15
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 237.030, Y: 437.531, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,37, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,37 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 23,77 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 23,57 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool

95 cm -Mv / 23,42 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 125 cm -Mv / 23,12 m +

kolomprofiel: AIS01-16
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 237.012, Y: 437.529, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,16, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,16 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 23,46 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool

85 cm -Mv / 23,31 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, zeer grof
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

110 cm -Mv / 23,06 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde kolomprofiel op 115 cm -Mv / 23,01 m +
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kolomprofiel: AIS01-17
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 237.005, Y: 437.559, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,34, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,34 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 24,04 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 23,54 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

130 cm -Mv / 23,04 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde kolomprofiel op 140 cm -Mv / 22,94 m +

kolomprofiel: AIS01-18
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.989, Y: 437.558, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,68, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,68 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 24,48 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 23,93 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 105 cm -Mv / 23,63 m +

kolomprofiel: AIS01-19
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.961, Y: 437.556, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,66, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,66 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

75 cm -Mv / 23,91 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 110 cm -Mv / 23,56 m +

kolomprofiel: AIS01-20
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.925, Y: 437.553, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,58, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,58 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

95 cm -Mv / 23,63 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 130 cm -Mv / 23,28 m +
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kolomprofiel: AIS01-21
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.895, Y: 437.551, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,80, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,80 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

130 cm -Mv / 23,50 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 145 cm -Mv / 23,35 m +

kolomprofiel: AIS01-22
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.873, Y: 437.550, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,65, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,65 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

55 cm -Mv / 24,10 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 23,65 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 135 cm -Mv / 23,30 m +

kolomprofiel: AIS01-23
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.832, Y: 437.547, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,47, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,47 m +
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

48 cm -Mv / 23,99 m +
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: AB-horizont, interpretatie: bouwvoor

80 cm -Mv / 23,67 m +
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, Fe-concreties

90 cm -Mv / 23,57 m +
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

 Einde kolomprofiel op 120 cm -Mv / 23,27 m +
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kolomprofiel: AIS01-24
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.818, Y: 437.546, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,50, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,50 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 24,30 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, zeer grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

24 cm -Mv / 24,26 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

43 cm -Mv / 24,07 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: AB-horizont

68 cm -Mv / 23,82 m +
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

77 cm -Mv / 23,73 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, Fe-concreties

84 cm -Mv / 23,66 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

 Einde kolomprofiel op 104 cm -Mv / 23,46 m +

kolomprofiel: AIS01-25
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.785, Y: 437.544, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,38, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,38 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

70 cm -Mv / 23,68 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool

85 cm -Mv / 23,53 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

95 cm -Mv / 23,43 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 120 cm -Mv / 23,18 m +

kolomprofiel: AIS01-26
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.811, Y: 437.575, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,42, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,42 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 24,12 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 23,82 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 110 cm -Mv / 23,32 m +
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kolomprofiel: AIS01-27
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.860, Y: 437.579, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,65, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,65 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 24,05 m +
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 23,95 m +
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool

85 cm -Mv / 23,80 m +
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, zwartgrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont, interpretatie: menglaag

105 cm -Mv / 23,60 m +
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 23,45 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 140 cm -Mv / 23,25 m +

kolomprofiel: AIS01-28
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.843, Y: 437.578, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,67, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,67 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 24,07 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: veel spikkels houtskool

85 cm -Mv / 23,82 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, oranje, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 110 cm -Mv / 23,57 m +

kolomprofiel: AIS01-29
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.902, Y: 437.582, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,75, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,75 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 24,15 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 23,85 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag
Archeologie: spikkels houtskool

110 cm -Mv / 23,65 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 135 cm -Mv / 23,40 m +
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kolomprofiel: AIS01-30
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.886, Y: 437.581, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,67, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,67 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 23,92 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 23,72 m +
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag
Archeologie: spikkels houtskool

115 cm -Mv / 23,52 m +
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 150 cm -Mv / 23,17 m +

kolomprofiel: AIS01-31
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.946, Y: 437.585, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,78, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,78 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 23,88 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 0 cm -Mv / 24,78 m +

kolomprofiel: AIS01-32
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 237.017, Y: 437.590, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,78, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,78 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

115 cm -Mv / 23,63 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 135 cm -Mv / 23,43 m +
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kolomprofiel: AIS01-33
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.995, Y: 437.589, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 25,14, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 25,14 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 24,34 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

115 cm -Mv / 23,99 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

140 cm -Mv / 23,74 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Archeologie: interpretatie: spoor

150 cm -Mv / 23,64 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Archeologie: interpretatie: spoor

155 cm -Mv / 23,59 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 23,54 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 175 cm -Mv / 23,39 m +

kolomprofiel: AIS01-34
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 237.020, Y: 437.620, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 25,10, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 25,10 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 24,45 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor

95 cm -Mv / 24,15 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 125 cm -Mv / 23,85 m +

kolomprofiel: AIS01-35
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.985, Y: 437.622, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,91, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,91 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 24,16 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 95 cm -Mv / 23,96 m +

kolomprofiel: AIS01-36
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.966, Y: 437.621, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,97, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,97 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 24,22 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 105 cm -Mv / 23,92 m +
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kolomprofiel: AIS01-37
beschrijver: JL, datum: 23-1-2017, X: 236.939, Y: 437.614, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 25,04, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 25,04 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 24,14 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

136 cm -Mv / 23,68 m +
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde kolomprofiel op 155 cm -Mv / 23,49 m +

kolomprofiel: AIS01-38
beschrijver: MH, datum: 23-1-2017, X: 236.876, Y: 437.609, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,61, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,61 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, los (alleen zand en veen), matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 23,91 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, los (alleen zand en veen), matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 23,76 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geeloranje, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 100 cm -Mv / 23,61 m +

kolomprofiel: AIS01-39
beschrijver: JL, datum: 23-1-2017, X: 236.852, Y: 437.611, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,55, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,55 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

45 cm -Mv / 24,10 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: AB-horizont, interpretatie: bouwvoor

74 cm -Mv / 23,81 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, zwartgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

85 cm -Mv / 23,70 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: EB-horizont

100 cm -Mv / 23,55 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig grof
Bodemkundig: C-horizont

 Einde kolomprofiel op 126 cm -Mv / 23,29 m +
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kolomprofiel: AIS01-40
beschrijver: JL, datum: 23-1-2017, X: 236.770, Y: 437.602, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,31, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,31 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

16 cm -Mv / 24,15 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

73 cm -Mv / 23,58 m +
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

90 cm -Mv / 23,41 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

 Einde kolomprofiel op 102 cm -Mv / 23,29 m +

kolomprofiel: AIS01-41
beschrijver: JL, datum: 23-1-2017, X: 236.785, Y: 437.607, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,48, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever: 
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 24,48 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

72 cm -Mv / 23,76 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

118 cm -Mv / 23,30 m +
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

125 cm -Mv / 23,23 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde kolomprofiel op 144 cm -Mv / 23,04 m +
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