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Verkort rapport:  Rielerweg 27-31: Nieuwbouw 6 
woningen en 6 garageboxen  

 
1. Inleiding  

 
Aan de Rielerweg 27-31  wordt de nieuwbouw van 6 woningen met garageboxen voorbereid. 
Door de initiatiefnemer is aan de gemeente Deventer een rapport gevraagd over hoe rekening 
moet  worden gehouden met de archeologische verwachting voor het plangebied.  
Het plangebied heeft in het vigerende bestemmingsplan Voorstad Oost een dubbelbestemming 
“Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied ”. Dit betekent dat bij een verstoring van meer 
dan 100 m² en dieper dan 0,5 m onder maaiveld, bij de vergunningaanvraag een archeologisch 
rapport moet worden overlegd. Hierin moeten de archeologische waarden van de gronden die 
zullen worden verstoord, in voldoende mate zijn vastgesteld. 
Op 28 januari 2015 heeft de gemeenteraad van Deventer nieuw archeologiebeleid vastgesteld. 
Het nieuwe archeologiebeleid hanteert voor dit plangebied ruimere oppervlaktevrijstellingen dan 
het bestemmingsplan. Daarom is een verkort rapport opgesteld in plaats van een volledige 
bureaustudie. Voor de inhoudelijke onderbouwing van de archeologische beleidswaarden wordt 
verwezen naar de rapportages bij de verwachtingskaart1 en de beleidskaart2. Deze rapporten 
kunt u vinden op de website van de gemeente Deventer onder het thema archeologie: 
http://www.deventer.nl/archeologie . In dit verkort rapport wordt aangegeven welk 
archeologiebeleid geldt voor het plangebied en de ingreep en met welke voorwaarden de 
initiatiefnemer rekening moet houden in de planvorming en de vergunningaanvraag.  
 

2. De mogelijke verstoring van het bodemarchief door de ingreep  
 
De totaal te bebouwen oppervlakte van de nieuwbouw en de garageboxen bedraagt ca. 490 m².  
Voor het aanleggen van de fundering van de woningen en de riolering wordt een bouwkuip 
gegraven van ten minste 14 bij 26 = 364  m². De oppervlakte van de 9 garageboxen bedraagt 
ca. 150 m².  Er zijn geen tekeningen ingediend voor de garageboxen. De verwachting is dat de 
fundering voor deze boxen niet dieper reikt dan 0,5 m onder maaiveld. Op het terrein wordt ook 
een parkeerstrip aangelegd voor 6 auto’s (ca. 72 m²). De verwachting is dat fundering van de 
parkeerstrook niet dieper zal reiken dan 0,5 m onder maaiveld.    
De verstoring dieper dan 0.5 m onder maaiveld beperkt zich dan naar verwachting tot de 
bouwput van de woningen.  
De woningen worden gefundeerd op betonbalken op betonnen schroefpalen. De onderkant van 
de betonbalken ligt op  0,92 m onder maaiveld. De bouwkuip zal naar verwachting tenminste tot 
op 0,92 m onder maaiveld worden afgegraven.  
 
Op het terrein zijn eerder verontreinigingen met zware metalen en met asbest geconstateerd. In 
2014 is er een sanering uitgevoerd. Hierbij is de bovengrond van het achterterrein tot 
verschillende diepten afgegraven, en na plaatsing van een worteldoek weer aangevuld. Mogelijk 
is de bodem op grotere diepte nog intact. Op de locatie van de woningen is de ondergrond 
(grotendeels) niet gesaneerd, maar wel (deels) verstoord door eerdere bebouwing. Uit de 
plattegrond van de inmiddels gesloopte bebouwing valt op te maken dat het beoogde terrein 

1 Willemse, Keunen, van Meijel & Bouma, 2013. 
2 Vermeulen, 2015. 
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voor de nieuwbouw van de woningen diverse ondergrondse voorzieningen bevatte, zoals een 
kelder van ca. 20 m²  onder de showroom op huisnummer 31. Voor de showroom stonden 
benzinepompinstallaties, waarvan aangenomen kan worden dat de ondergrond (ca. 10 m²) 
hiervan bij de sanering volledig is verstoord. Op huisnummer 29 bevond zich een wasplaats met 
opvangput voor water, slib en bitumen en nog een andere put, met en gezamenlijk oppervlak 
van ca. 20 m².  Op huisnummer 29 lag ook een wasplaats (ca. 20 m²) met opvanggoten op het 
beoogde terrein voor de nieuwbouw. Op huisnummer 27 lag onder het terrein voor de beoogde 
nieuwbouw een wasplaats met opvanggoten  en een andere put  met een gezamenlijke 
oppervlakte van ca. 16 m².  De geschatte oppervlakte van de verstoring dieper dan 0,92 m 
onder maaiveld door de fundering van de muren van de gesloopte gebouwen bedraagt ruim 100 
m².  In totaal bedraagt de geschatte verstoring door de oude bebouwing inclusief de putten en 
kelder ca.186 m². 
De  verstoring van een mogelijk (deels) intacte bodem door de nieuwbouw bedraagt dan ca. 
364- 186 = 178 m². 
  
De te verstoren oppervlakte door de nieuwbouw is groter dan de vrijstellingsgrens van 100 m² in 
het bestemmingsplan. Daarom dient bij de vergunningaanvraag een rapport te worden 
gevoegd, waarin de archeologische verwachting voor dit plangebied wordt vastgesteld. 
 
 

3. De archeologische verwachting van het plangebied 
  

De archeologische verwachtingskaart 2013 van de gemeente Deventer is opgebouwd uit twee 
lagen: de fysisch geografische verwachting en de historische verwachting. Uitgangspunt is 
hierbij dat tot de vroege middeleeuwen de mens zich vooral naar het landschap schikte en dat 
de ontwikkeling van het landschap daarom kan worden gebruikt om de kans op archeologische 
resten te voorspellen. Vanaf de late middeleeuwen gaat de mens dit landschap steeds meer 
naar zijn hand zetten, waardoor een zuiver fysisch deterministisch model niet meer volstaat. 
Ook zijn er vanaf die tijd steeds meer historische bronnen beschikbaar. Daarom is op basis van 
historische kaarten en andere bronnen een historische verwachting aan de archeologische 
verwachtingskaart toegevoegd. 
 
Fysisch geografische verwachting 
Het natuurlijk landschap rond de stad Deventer bestaat grotendeels uit jong dekzand. Het jonge 
dekzand is door de wind afgezet tijdens de laatste ijstijd (ca. 120.000-10.000 jaar geleden). De 
dekzandruggen waren goed geschikt voor akkerbouw en vaak waren ze al vanaf de prehistorie 
door mensen in gebruik. 
 
Tot het aanleggen van de dijken vanaf de 14de eeuw stonden grote delen van het jonge 
dekzandlandschap onder invloed van de IJssel. De IJssel was een meanderende rivier, 
waarvan de hoofdgeul zich insneed in oudere lagen en zich bij het insnijden geleidelijk 
verplaatste. Hierdoor ontstond een brede stroomgordel met restgeulen. In perioden van hoog 
water trad de IJssel regelmatig buiten haar oevers en buiten de stroomgordel. Ook na de 
bedijking vonden af en toe dijkdoorbraken plaats. De  Douwelerkolk is een  mogelijk restant van 
een oude doorbraak van de IJssel. Ook in de Voorstad bevonden zich dergelijke doorbraken of 
meanders. Op de kaart van Jacob van Deventer is nog een langwerpige geul zichtbaar. Op de 
kadastrale kaart van 1832 is nog sprake van enkele losse kolken. Tegenwoordig zijn vrijwel alle 
kolken gedempt. Het is nog onduidelijk wanneer deze kolken ontstaan zijn. 
Het plangebied ligt in een dalrandlandschap op een overloop en/of doorbraakgeul. In de late 
middeleeuwen lag net ten het noorden van het plangebied vermoedelijk nog een waterloop. Er 
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geldt voor dit terreintype op basis van de fysische geografie een lage verwachte dichtheid aan 
archeologische resten uit de perioden vóór de middeleeuwen (erven en grafvelden). Eventuele 
archeologische resten liggen vlak onder maaiveld en zijn daardoor kwetsbaar (geweest) voor 
bodemingrepen. 
 
Historische verwachting 
Het plangebied ligt direct buiten de middeleeuwse stad, in het gebied dat de stadsvrijheid 
vormde. In de stadsvrijheid lagen molens, blekerijen, herbergen en enkele wegkapellen. Ook 
hadden sommige bewoners van de stad tuinen en moestuinen buiten de stadsmuren. Het 
plangebied lag in de late middeleeuwen binnen een gebied waar op de kaart Jacob van 
Deventer uit circa 1550 kleine gebouwen met het bijschrift Horrea worden afgebeeld. Dit zijn 
hooi of graanschuren.  
 
Mogelijk liep in de late middeleeuwen de Douwelerdijk door het plangebied, over de locatie 
waar de nieuwbouw is gepland.3  Op de verwachtingskaart is het tracé van deze dijk indicatief 
aangegeven (afb. 2) . 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is Deventer twee keer belegerd, in 1578 en 1591. De schansen 
die bij de eerste belegering werden aangelegd, zijn onder andere op het schilderij van het beleg 
van Rennenberg uit 1578 te zien. In de directe nabijheid van het plangebied, ongeveer op het 
kruispunt Brinkgreverweg – Rielerweg – Bierstraat, zou zich volgens het schilderij het 
belegeringswerk bevinden. Uit de kadastrale kaart van 1832 blijkt dat het plangebied  De 
Bleekerij werd genoemd en bestond uit een weiland met een vijver of poel, met in het 
noordoosten een stukje tuin (afb 3).  
 

4. Het archeologisch beleidskader 
 
In 2015 is op basis van de archeologische verwachting voor het grondgebied van de gemeente 
Deventer een beleidskaart vastgesteld. Hierop zijn de verschillende archeologische 
verwachtingswaarden opgedeeld in zeven beleidscategorieën, met elk een eigen 
vrijstellingsdiepte en –grens. Een vrijstellingsgrens is de oppervlakte- of dieptemaat die 
maximaal verstoord mag worden zonder dat hier archeologische voorwaarden aan gesteld 
worden.  
 
Het plangebied valt onder de beleidswaarde archeologie ‘3’ (afb. 4). Voor deze beleidswaarde 
geldt een vrijstellingsdiepte van 0,5 m.  
In deze beleidscategorie mogen werkzaamheden dieper dan 0,5 m tot een oppervlakte van 200 
m² zonder archeologische voorwaarden worden uitgevoerd. Bij werkzaamheden dieper dan 0,5 
m die leiden tot een verstoring tussen de 200 en 500 m² geldt een meldingsplicht. Bij een 
meldingsplicht wordt aan de vergunning de voorwaarde verbonden dat de start van de 
werkzaamheden tijdig (2 weken voor de aanvang van de werkzaamheden) wordt gemeld bij de 
gemeentelijk archeoloog en dat er gelegenheid moet worden geboden tot een waarneming. Zo 
kunnen tijdens de werkzaamheden van de aannemer eventuele archeologische sporen worden 
gedocumenteerd. Bij werkzaamheden die leiden tot een verstoring groter dan 500 m² en dieper 
dan 0,5 m onder maaiveld, is archeologisch onderzoek verplicht.  
De oppervlakte van de verstoring dieper dan 0,5 m in deze categorie bedraagt circa 364 m². 
De bestaande verstoring in het gebied voor de nieuwbouw wordt geschat op ca. 186 m². De  
verstoring van een mogelijk (deels) intacte bodem door de nieuwbouw bedraagt dan ca. 178 m². 

3 Brokamp, 2013, 28. 
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Dit betekent dat de ingreep binnen de vrijstellingsgrens valt en zonder archeologische 
voorwaarden kan worden uitgevoerd.  
 

5. Selectieadvies 
 
De verwachte verstoring dieper dan 0,5 m van een mogelijk intacte bodem door de nieuwbouw 
binnen de beleidscategorie ‘3’bedraagt minder dan 200 m². De ingreep is voor wat archeologie 
betreft vergunningvrij.  
Bij de vergunningaanvraag kan worden volstaan met dit verkort rapport op basis van het nieuwe 
archeologiebeleid 2015. Dit rapport, waarin tevens de goedkeuring door het bevoegd gezag is 
opgenomen, dient u bij de stukken voor de aanvraag te voegen.  
 

6. Selectiebesluit 
 
Het selectieadvies op basis van de ingediende stukken is voorgelegd aan de gemeentelijk 
archeoloog en wordt door de bevoegde overheid overgenomen.  
 

7. Kosten 
 
Aan dit verkorte rapport zijn geen kosten verbonden.  
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Afbeeldingen 

 
 
Afb. 1: Het plangebied op de GBK van Deventer. 
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Afb. 2 Het plangebied op de geomorfologische kaart. 
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Afb. 3: Het plangebied op de archeologische verwachtingskaart 2014.  
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Afb. 4: Het plangebied op de kadastrale kaart van 1832. 
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Afb.4 Uitsnede uit de nieuwe archeologische beleidskaart met daarop het plangebied. 
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