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1.  Inleiding  
 
De archeologische verwachting voor de gemeente Deventer is gebaseerd op de 
landschappelijke en bodemkundige kenmerken van bekende archeologische vindplaatsen.  
Een uitgebreide onderbouwing van de fysisch geografische bouwstenen van de 
archeologische verwachtingswaarden is te vinden in: Willemse, N.W., L.J. Keunen, L.M.P. 
van Meijel & T. Bouma, 2013. …Die plaatsen, welke in de Douwelerkolk verdronken zijn… 
Fysisch- en historisch-geografische bouwstenen voor een archeologische verwachtingskaart 
van de gemeente Deventer (RAAP Rapport 2571), Weesp. 
 
Vanaf de late middeleeuwen is het verband tussen landschappelijke mogelijkheden en 
locatiekeuze minder goed puur fysisch geografisch te verklaren, omdat de mens er steeds 
meer in slaagt de natuur naar zijn hand te zetten. Vanaf deze periode zijn historische 
bronnen zoals kaarten en geschriften beschikbaar, waardoor veel elementen goed kunnen 
worden gelokaliseerd.  
Op de archeologische verwachtingskaart zijn recente archeologische en historische 
onderzoeksgegevens gecombineerd met de fysisch geografische verwachting ter plekke. 
Ook bekende verstoringen zijn weergegeven op de archeologische verwachtingskaart. 
 
In het bestemmingsplangebied zal in de toekomst het voormalige gebouw van de Rabobank 
worden gesloopt. Op deze plaats wordt een nieuw appartementencomplex gerealiseerd. 
Archeologisch vooronderzoek, in de vorm van een bureaustudie is op 18-11-2016 uitgevoerd 
en gerapporteerd als:  
 
Buitenhuis, R.E., 2016: Dorpsstraat 8 te Bathmen. Nieuwbouw van een 
appartementencomplex op plek Rabobank. Archeologische bureaustudie 843 (intern 
document) gemeente Deventer, Deventer.  
 

2.  Het archeologiebeleid en de regels in dit 
bestemmingsplan 
De archeologische verwachtingskaart vormt de basis voor het archeologiebeleid van de 
gemeente Deventer. De gemeenteraad heeft de beleidsvrijheid om de beleidsgrenzen te 
bepalen. Voorwaarde is dat deze grenzen voldoende zijn onderbouwd. 
Het archeologiebeleid is op 28 januari 2015 door de raad vastgesteld in de vorm van een 
beleidskaart en een onderbouwing, zie hiervoor: Vermeulen, B., 2015. Onderbouwing 
vrijstellingsgrenzen Archeologie. Van verwachting naar beleid (Interne Rapportages 
Archeologie Deventer 74), Deventer. Archeologisch onderzoek kan leiden tot aanpassing 
van de beleidswaarden van een gebied. De beleidskaart wordt zo nodig tussentijds 
geactualiseerd, op basis van de selectiebesluiten van het bevoegd gezag.   
 
De archeologische beleidskaart vormt de basis voor de dubbelbestemmingen Waarde – 
Archeologie, zoals die in het bestemmingsplan zijn gehanteerd. Het bestemmingsplangebied 
Dorpsstraat 8 heeft op de beleidskaart de beleidswaarden ‘4’ en ‘5’ (afb. 1). Zoals toegelicht 
in de bijlage van dit bestemmingsplan (p.5) heeft het bestemmingsplangebied Dorpsstraat 8 
enkel beleidswaarde ‘4’ toegekend gekregen. 
 
De beleidswaarden zijn vertaald in de regels van dit bestemmingsplan. In het 
bestemmingsplan zijn dubbelbestemmingen Waarde Archeologie opgenomen voor de 
gebieden die op de beleidskaart een beleidswaarde 2 of hoger kennen. Er is voor gekozen 
om aan gebieden met beleidswaarde 'Archeologie 1' geen dubbelbestemming toe te kennen.  
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Waarde - Archeologie 4  
Op gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 4' mogen werkzaamheden tot 
een oppervlakte van 100 m² zonder archeologische voorwaarden worden uitgevoerd. Ook 
werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,5 m zijn vrijgesteld. Bij werkzaamheden die 
leiden tot een verstoring tussen 100 m² en 200 m² dieper dan 0,5 m geldt een meldingsplicht. 
Bij werkzaamheden die leiden tot een verstoring groter dan 200 m² en dieper dan 0,5 m dient 
bij een aanvraag een archeologisch rapport te worden overlegd. Op basis van dit rapport 
kunnen voorwaarden aan de vergunning worden verbonden.  
 
Waarde - Archeologie 5 
Op basis van de beleidskaart kent het bestemmingsplangebied ook een klein deel met 
beleidswaarde 5. Deze beleidswaarde is bijgesteld naar beleidswaarde 4 op basis van 
historisch onderzoek (zie ook het kopje ‘Historische verwachting’ in §2 in de bijlage). Het 
gehele bestemmingsplangebied kent dus beleidswaarde 4.  
 

3. Uitsnede beleidskaart 

 
Afb.1: Het bestemmingsplangebied op de archeologische beleidskaart 2015. Voor het 
bestemmingsplan is beleidswaarde 5 naar beneden bijgesteld, zodat het gehele gebied 
beleidswaarde 4 kent.  
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Van verwachting naar beleid  
 

1. Inleiding 
In deze bijlage is in algemene zin beschreven hoe het archeologiebeleid tot stand is 
gekomen. Het archeologiebeleid is gebaseerd op de archeologische verwachtingskaart voor 
de gemeente Deventer. Meer informatie is te vinden in het achtergrondrapport bij de 
archeologische verwachtingskaart.1 
 
De gemeente geeft in haar archeologiebeleid aan op welke wijze rekening gehouden moet 
worden met mogelijke archeologische waarden in de bodem. Op de beleidskaart is voor elke 
locatie in de gemeente te zien welke archeologische regels van toepassing zijn. De 
onderbouwing van de gehanteerde regels is beschreven in het achtergrondrapport bij de 
beleidskaart: 'Onderbouwing vrijstellingsgrenzen Archeologie. Van verwachting naar beleid'.2   
 

2. De archeologische verwachting  
Onder archeologische verwachting wordt de kans op het voorkomen van archeologische 
resten verstaan. Meer specifiek zegt een archeologische verwachting iets over de relatieve 
dichtheid waarin archeologische resten (vondst- en/of spoorcomplexen) kunnen voorkomen. 
De archeologische verwachting is opgebouwd uit fysisch geografische kenmerken en 
historische en archeologische data. 
 
Fysische geografie 
De verwachtingskaart heeft een sterk fysisch geografische basis. Uit de archeologische 
onderzoeken die plaats hebben gehad in de gemeente Deventer en in omliggende gebieden 
zijn op grond van geomorfologische en geologische kenmerken en de bodemgesteldheid 
verschillende landschappen onderscheiden, die ieder een eigen ontwikkeling en 
bewoningsmogelijkheden hebben gekend. De hogere delen van het landschap waren vaak al 
in de prehistorie door mensen in gebruik. De lagere delen zijn minder intensief gebruikt en 
werden vaak pas in de middeleeuwen of de nieuwe tijd bewoonbaar.  
Op basis van geomorfogenetische kenmerken zijn drie verwachtingszones voor 
archeologische resten uit met name de prehistorie tot en met de vroege middeleeuwen 
onderscheiden: zones met een hoge, middelmatige en lage verwachte dichtheid aan 
archeologische resten. 
 
Het bestemmingsplangebied is relatief hooggelegen en was daarom in de prehistorie al 
geschikt voor (tijdelijke) bewoning en akkerbouw. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van een 
dik plaggendek voor bescherming en conservering van archeologische resten in de 
ondergrond ter plaatse van het bestemmingsplangebied. Op basis van de fysische geografie 
moet er rekening mee worden gehouden dat in het plangebied relevante archeologische 
resten uit de prehistorie tot en met de middeleeuwen kunnen worden aangetroffen. 
 
Historische verwachting 
Vanaf de middeleeuwen ging de mens het landschap naar zijn hand zetten. Op basis van 
historische bronnen (zoals kaarten en geschriften) zijn locaties van historische elementen 
met een hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische resten aangewezen.  
Deze verwachting is weer vertaald naar de beleidswaarden op de beleidskaart en heeft 
geleid tot de waarden zoals opgenomen in dit bestemmingsplan.   
 

                                                
1 Willemse et al., 2013. 
2 Vermeulen, 2015.  
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Een gedetailleerdere beschrijving van de historische elementen en de onderbouwing van de 
hieraan gekoppelde beleidscategorieën is te vinden in de rapportages bij de archeologische 
verwachtingskaart3 en de archeologische beleidskaart4. Deze rapportages maken onderdeel 
uit van de onderbouwing bij dit bestemmingsplan.  
 
Op grond van historisch geografisch onderzoek kunnen ook restanten uit de middeleeuwen 
en nieuwe tijd in het bestemmingsplangebied worden verwacht. Het bestemmingsplangebied 
ligt in de oude dorpskern van Bathmen. De eerste ontwikkelingen speelden zich vermoedelijk 
al af in de 11de of 12de eeuw.  
 
Beleidswaarde 4 
De noordelijke grens van het bestemmingsplangebied ligt midden op de kern van het 
historische boerenerf ‘Boevink’. De vroegste vermelding van deze boerderij dateert uit 1188. 
Rond historische boerderijen is een buffer getrokken waarin oudere voorgangers en 
erfverschijnselen zoals bijgebouwen verwacht kunnen worden. Deze buffers zijn in het 
bestemmingsplangebied vertaald naar beleidswaarde 4.  
 
Beleidswaarde 5 
In de nieuwe tijd werd het bovengenoemde erf bewoond door de predikant (Lambertus 
Willem Wernink) van de kerk van Hervormde Gemeente Bathmen. Oostelijk van de boerderij 
‘Boevink’ lag de pastorie met tuin en een stuk bouwland. Door de aanwezigheid van de 
pastorie is het hier erg aannemelijk dat zich er een hoge dichtheid aan archeologische en/of 
bouwhistorische resten bevindt. Omdat hier sprake was van langdurige continuïteit van 
bewoning en grondgebruik heeft dit gebied beleidswaarde 5 gekregen. Rondom de pastorie 
is een kleine buffer in de beleidskaart opgenomen.  
 
Op de kadastrale kaart uit 1832 (afb. 2) is te zien dat de buffer van beleidswaarde 5 
voornamelijk op het terrein met bouwland van historisch erf ‘Boevink’ ligt, en niet in de tuin 
van de pastorie. De buffer van beleidswaarde 5 is juist in de beleidskaart opgenomen door 
de aanwezigheid van de pastorie. Omdat deze buffer voornamelijk het terrein met bouwland 
omvat, wordt beleidswaarde 5 hier bijgesteld naar beleidswaarde 4. 
 
 

                                                
3 Willemse et al, 2013. 
4 Vermeulen, 2015. 
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Afb: 2. Uitsnede van de kadastrale kaart uit 1832 met daarop de historische boerderij 
‘Boevink’ met bouwland en de pastorie met tuin. Op de kaart is te zien dat het gebied met 
beleidswaarde 5 (paarse contour) op het bouwland van het historische erf ‘Boevink’ ligt. 
Daardoor is de paarse contour (beleidswaarde 5) bijgesteld naar beleidswaarde 4. 
 
Archeologische waarden 
Op basis van archeologische onderzoeken kunnen terreinen worden aangewezen waar met 
zekerheid sprake is van archeologische resten. Vindplaatsen waar de archeologische sporen 
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid buiten de al onderzochte locatie doorlopen, 
krijgen de beleidsstatus van terrein met archeologische waarden.5 Hieronder bevinden zich 
ook vindplaatsen waar bijvoorbeeld wel proefsleuvenonderzoek heeft plaatsgevonden maar 
waar door omstandigheden het definitief onderzoek (nog) niet is uitgevoerd.  

3. Vrijstellingen 
De dieptevrijstelling is de diepte tot waarop werkzaamheden zonder archeologische 
voorwaarden mogen worden uitgevoerd. Over het algemeen geldt een vrijstellingsdiepte van 
0,5 meter. Alleen voor die locaties waar sporen zich naar alle waarschijnlijkheid direct onder 
maaiveld bevinden, wordt een dieptevrijstelling van slechts 0,3 m gehanteerd. Dit geldt voor 
de binnenstad en voor hele kwetsbare gebieden in het overige gebied van de gemeente.  
Binnen dit bestemmingsplan is laatstgenoemde dieptevrijstelling niet van toepassing. 
 
De oppervlaktevrijstellingsgrens is volgens de huidige wetgeving op 100 m² gesteld. Hiervan 

kan echter onderbouwd naar boven en beneden worden afgeweken. Voor de binnenstad is 

deze grens aantoonbaar te ruim. Daarom worden voor de binnenstad verschillende, veelal 

striktere grenzen gehanteerd. In het overige gebied worden in veel gevallen juist ruimere 

vrijstellingsgrenzen toegepast. De onderbouwing van de gehanteerde vrijstellingsgrenzen is 

beschreven in het rapport Onderbouwing vrijstellingsgrenzen Archeologie. Van verwachting 

                                                
5 Vermeulen, 2015, 59-61. 
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naar beleid dat is uitgegeven in de serie Interne Rapportages Archeologie Deventer 74.6 

Voor een gedetailleerde onderbouwing van de vrijstellingsgrenzen die gehanteerd worden in 

dit bestemmingsplan wordt verwezen naar deze rapportage.   

4. Beleidswaarden  
De beleidskaart van de gemeente Deventer kent acht verschillende waarden en hanteert per 
waarde bepaalde vrijstellingsgrenzen. 

 
 
Gebieden met beleidswaarde 0 zijn gebieden waar geen rekening (meer) hoeft te worden 
gehouden met archeologische resten, omdat de bodem volledig is verstoord.  
 
In het bestemmingsplangebied staat nog het voormalige Rabobank gebouw. Het is niet 
duidelijk tot hoe diep de fundatie van het bestaande gebouw reikt. Wel ligt onder het gebouw 
een kleine kelder van ca. 115 m2, waarvan de exacte ligging niet bekend is. De precieze 
oppervlakte- en diepteverstoring veroorzaakt door de aanleg van dit gebouw is ook niet 
bekend. Omdat het gebouw een lichte constructie kent wordt slechts een beperkte verstoring 
verwacht. Daarom is vooralsnog geen beleidswaarde 0 voor dit gebied opgenomen. 

De overige waarden zijn gebaseerd op de kans dat archeologische resten worden gevonden. 
Bij waarde 1 is de kans op archeologische resten het kleinst. Bij waarde 7 is die kans het 
grootst. Bij een kleine kans kunnen meer werkzaamheden zonder archeologische 
voorwaarden worden uitgevoerd dan bij een grote kans. Voor het bestemmingsplangebied 
geldt beleidswaarde ‘4’. 
   
Beleidswaarde  4 – Archeologische waarde 
Op gronden met beleidswaarde 4 mogen werkzaamheden tot een oppervlakte van 100 m² 
zonder archeologische voorwaarden worden uitgevoerd. Ook werkzaamheden die niet dieper 
reiken dan 0,5 m zijn vrijgesteld. Bij werkzaamheden die leiden tot een verstoring tussen 100 
m² en 200 m² dieper dan 0,5 m geldt een meldingsplicht. Bij werkzaamheden die leiden tot 
een verstoring groter dan 200 m² en dieper dan 0,5 m dient bij een aanvraag een 
archeologisch rapport te worden overlegd. Op basis van dit rapport kunnen voorwaarden aan 
de vergunning worden verbonden.  
 
Waarde - Archeologie 5 
Op basis van de beleidskaart kent het bestemmingsplangebied ook een klein gebied met 
beleidswaarde 5. Deze beleidswaarde is bijgesteld naar beleidswaarde 4 op basis van 

                                                
6 Vermeulen, 2015. 



 

10 
 

historisch onderzoek (zie ook het kopje ‘Historische verwachting’ in §2). Het gehele 
bestemmingsplangebied kent dus beleidswaarde 4.  

5.  Voorwaarden omgevingsvergunning 
Welke vorm van archeologisch onderzoek noodzakelijk is, hangt af van het soort en de vorm 
van de ingreep. De juiste vorm van archeologisch onderzoek kan pas worden bepaald, 
indien de verstoringsdiepte en de begrenzing van de geplande bodemingrepen bekend zijn. 
Deze gegevens worden waar nodig in de bureaustudie gekoppeld aan de inhoudelijke 
gegevens over de locatie. Op basis daarvan kunnen aan de vergunning al dan niet 
voorwaarden worden verbonden.  
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de mogelijke voorwaarden bij een 
omgevingsvergunning.  
 
Geen voorwaarden  
Wanneer uit de aanvraag blijkt, dat het terrein of delen daarvan al eerder verstoord zijn en de 
nieuw te verstoren oppervlakte daarmee kleiner wordt dan de aangegeven ondergrens, is 
archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. In deze gevallen zullen geen archeologische 
voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning. 
 
Voorwaarden (behouden) in omgevingsvergunning 
Wanneer eventuele archeologische resten bedreigd worden door verstoring, dienen eerst de 
mogelijkheden voor behoud van de archeologische resten in de bodem (in situ) te worden 
onderzocht. Hierbij kan worden gedacht aan het treffen van beschermende maatregelen, 
zoals een verschuiving van de nieuwbouwlocatie naar een gebied met een lagere 
verwachting of een minder verstorende manier van funderen. 
 
Meldingsplicht 
In die gevallen waar de aanwezigheid van archeologische resten niet kan worden uitgesloten 
maar de informatiedichtheid en –waarde ten opzichte van de inspanning van een volledig 
archeologisch onderzoek echter te klein uitvallen, kan aan de omgevingsvergunning een 
meldingsplicht worden gekoppeld. Hierbij moet de start van de grondwerkzaamheden 
worden gemeld bij de gemeentelijk archeoloog. Er kan op deze manier een afspraak 
gemaakt worden voor een bezoek tijdens de werkzaamheden, een archeologische 
waarneming. Tijdens de archeologische waarneming zullen de resten in grote lijnen worden 
gedocumenteerd. Aan de waarneming zijn voor de aanvrager geen kosten verbonden. Wel 
dient hiervoor in overleg met de gemeentelijk archeoloog enige tijd te worden ingepland. 
 
Archeologisch Onderzoek 
Indien uit het advies blijkt dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is, hangt het 
vervolgtraject af van de oppervlakte van de geplande nieuwbouw of werkzaamheden. De 
vorm van archeologisch onderzoek wordt bepaald wanneer de verstoringsdiepte en de 
begrenzing van geplande bodemingrepen bekend zijn. Deze gegevens worden in het rapport 
gekoppeld aan de inhoudelijke gegevens over de locatie. Op basis daarvan kunnen aan de 
omgevingsvergunning al dan niet voorwaarden worden verbonden.  
 
Wanneer de oppervlakte kleiner is dan 2.500 m² worden zo nodig ter plaatse 
controleboringen uitgevoerd om de intactheid van de bodem te controleren en eventueel de 
archeologische verwachting bij te stellen. Bij oppervlaktes tot 2.500 m2 zijn deze boringen 
voor rekening van de Gemeente Deventer. Bij grotere oppervlaktes dient een archeologisch 
booronderzoek uitgevoerd te worden ter controle van de intactheid van de bodem en 
archeologische verwachting. Dit onderzoek is voor rekening van de aanvrager. Indien uit de 
boringen blijkt dat de bodemopbouw intact is en de archeologische verwachting door 
resultaten van het booronderzoek wordt bevestigd, dient archeologisch vervolgonderzoek 
plaats te vinden. 
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Bij kleinere oppervlaktes kan in overleg met de (gemeentelijk) archeoloog worden gekozen 
voor het archeologisch begeleiden van het ontgraven van de bouwkuip. Bij grotere 
oppervlaktes zal het vervolgonderzoek worden uitgevoerd in de vorm van proefsleuven. De 
kosten voor dit onderzoek zijn in beide gevallen voor rekening van de aanvrager. Wanneer 
proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd wordt op basis van de resultaten bepaald of en welke 
van de eventuele archeologische resten definitief dienen te worden opgegraven. Ook dit 
onderzoek is voor rekening van de aanvrager. Wanneer alle geselecteerde resten zijn 
onderzocht, kan worden gestart met de bouw. 
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