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Administratieve gegevens 

Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Opdrachtgever Bjz.nu Bestemmingsplannen te Almelo 

Projectnaam 
Archeologisch Karterend Booronderzoek Boomcateweg 39a te 

Nijverdal 

Uitvoerder Hamaland Advies 

Bevoegd gezag Gemeente Hellendoorn 

Beheer en plaats documentatie Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 

Provincie Overijssel 

Gemeente Hellendoorn 

Plaats Nijverdal 

Toponiem Boomcateweg 

Adres Boomcateweg 39a 

Kaartbladnummer  28C 

RD-coördinaten  X,Y  

  NW 

 
229.915, 486,368 
 

 

  NO 229.939, 486.378  

 ZO 220.917, 486.425  

 ZW 229.892, 486.418  

Hoogte centrumcoördinaat 9,48 m+ NAP (bron: www.ahn.nl, AHN2) 

CMA/AMK Status Nvt 

Archis-monumentnummer Nvt 

Archis-waarnemingsnummer Nvt 

CIS code/Archis 

onderzoekmeldingsnummer 
Bureauonderzoek:21.286  
Booronderzoek: 65.474 

Oppervlakte onderzoeksgebied Circa 1.300 m2 

Huidig grondgebruik Grasland met houten schuur, braakliggend 

Toekomstig grondgebruik Woningen met tuin 

Bodemtype  Hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ21) 

Geomorfologie  Dekzandrug en beekdalbodem (2R5) 

Geologie Dekzand. Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden 

Periode Laat-Paleolithicum t/m Nieuwe Tijd 

  

http://www.ahn.nl/
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding en onderzoekskader 

Hamaland Advies heeft in opdracht van BJZ.nu Bestemmingsplannen voor Ter Steege Bouw 
in Rijssen een archeologisch karterend booronderzoek verricht voor het plangebied aan de 
Boomcateweg 39a te Nijverdal. Voorafgaand aan het booronderzoek is door Econsultancy 
uit Doetinchem in 2008 (Ten Broeke et al, 2008) een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd. In het plangebied zullen drie woningen worden gebouwd. Het plangebied heeft 
een omvang van circa 1.300 m2. Door Econsultancy is op basis van het bureauonderzoek 
een verwachtingsmodel opgesteld. Vanwege de ligging in de bebouwde kom was niet 
geheel duidelijk binnen welke landschappelijke eenheid het plangebied ligt en welke 
bodemsoort kan worden verwacht. In het geval het plangebied op een dekzandrug ligt met 
een (deels intact) esdek, dan kunnen archeologische resten voorkomen uit alle 
archeologische perioden. Deze resten komen in dat geval voor onder het esdek en in de top 
van de oorspronkelijke C-horizont (dekzandrug). Wanneer er geen esdek aanwezig is 
kunnen archeologische resten direct aan- of onder het maaiveld verwacht worden. 
Archeologische sporen worden (uitgezonderd diepe paalsporen en waterputten) binnen 50 
cm beneden het maaiveld verwacht. De te verwachten archeologische resten bestaan 
volgens Econsultancy (Ten Broeke et al, 2008) uit aardewerk- of vuursteenstrooiingen.  

Vanuit historisch kaartmateriaal is bekend dat het plangebied in ieder geval vanaf de tweede 
helft van de 19

e
 eeuw in agrarisch gebruik is geweest. Door de aanleg van het houten 

verenigingsgebouw (zie foto voorblad) en de oprit naar het verenigingsgebouw zal de top 
van het bodemprofiel ter plaatse vermoedelijk verstoord zijn geraakt. 

Op grond van het bureauonderzoek adviseert Econsultancy om het verwachtingsmodel te 
toetsen met behulp van verkennend bodemonderzoek. Omdat het gaat om een brede 
zoekoptie (E1 conform Tol et al., 2012) voor zowel steentijdvindplaatsen als vindplaatsen 
van landbouwende samenlevingen heeft Hamaland Advies direct karterend geboord. Een 
karterend booronderzoek is zowel geschikt voor het bepalen van de mate van intactheid van 
de bodem, als het vaststellen van de aan- of afwezigheid van archeologische vindplaatsen. 

 

Afbeelding 1: Topografische kaart met de situering van het plangebied bij de rode A (Bron: 
googlemaps.com).  
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2 Booronderzoek 

2.1 Methode 

Op 5 maart 2015 zijn op de onderzoekslocatie in relatie tot de omvang van het plangebied in totaal 5 
grondboringen gezet. Het veldwerk is uitgevoerd door E.E.A. van der Kuijl (senior KNA-Archeoloog). 
De grondboringen zijn volgens een verspringend driehoeksgrid regelmatig verspreid over het 
plangebied gezet met een megaboor met een diameter van 15 cm. De boringen zijn doorgezet tot 25 
cm in de C-horizont. De maximale boordiepte bedroeg 100 cm-mv.  De exacte locaties van de 
boringen zijn ten opzichte van de bestaande bebouwing en de erfgrens ingemeten met meetlinten en 
een meetwiel (x- en y-waarden). Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN2). 

Het opgeboorde sediment is in het veld bodemkundig beschreven conform de NEN 5104 en de 
bodemclassificatie volgens De Bakker en Schelling (1989). De archeologisch relevante bodemlagen 
zijn gezeefd over een metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm om eventuele archeologische 
indicatoren op te kunnen sporen.  

2.2 Resultaten 

Geologie en bodem  

Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 3. De resultaten van de boringen (de 
boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in Bijlage 4. In alle vijf boringen is een verstoord bodemprofiel 
aangetroffen. De bodemopbouw is hier als volgt (boring 5): 

Diepte (cm – mv) Samenstelling Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot 10 cm Gras   

Tussen 10 cm en 55 cm Bruingrijs fijn siltig zand en 
roodbruin gemengd fijn siltig 
zand met brokjes verkit 
roodbruin zand 

Ap1; opgebrachte menglaag 
(A/B) 

Tussen 55 cm en 90 cm Geel fijn siltig zand C; dekzand 

 

Interpretatie: 

In alle boringen is sprake van een verstoord bodemprofiel. In boring 1,2,3 en 5 is sprake van een A-C 
profiel. Wel komen in de bouwvoor (A-horizont) brokjes verkit roodbruin zand voor, die erop wijzen dat 
de oorspronkelijke inpoelingshorizont vergraven is.  De bouwvoor zelf bestaat overwegend uit 
bruingrijs iets siltig zand met kleine fragmentjes baksteenpuin of betonpuin. In boring 4 is sprake van 
een A-B/C-C profiel. In boring 4 is de oorspronkelijke inspoelingshorizont (podzol B) door ploegen of 
graven vermengd met de top van het dekzand (C-horizont).   

De vergraven top van het onderliggende dekzandpakket is aangetroffen op dieptes variërend van 45 
cm-mv in boring 1 tot 70 cm-mv bij boring 3. De oorspronkelijke bodem voor de vorming van de hoge 
zwarte enkeerd bestond uit een laarpodzol. 

Archeologie, Archeologische indicatoren 

Nadat de boringen en de afzonderlijke bodemlagen beschreven waren, zijn de afzonderlijke 
bodemlagen gezeefd en gecontroleerd op vondstmateriaal. Hierbij zijn geen relevante archeologische 
indicatoren aangetroffen. 
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3  Conclusie en aanbeveling  

3.1  Conclusie 

Op grond van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de oorspronkelijke 
bodemopbouw in het plangebied verdwenen is door subrecent uitgevoerde graafwerkzaamheden. 
Hierbij is de bodem verstoord tot in de top van de C-horizont. Uit de bijmenging van roodbruine brokjes 
verkit zand in de bouwvoor en de verploegde B/C-horizont kan herleid worden dat oorspronkelijk onder 
de eerdlaag een insoelingshorizont aanwezig was.  Hieruit kan afgeleid worden dat in het plangebied 
van oorsprong een laarpodzol van lemig fijn zand voorkwam. Deze gronden zijn ontstaan door 
plaggenbemesting. De A-horizont bestaat uit een subrecente eerdlaag van dertig tot vijftig centimeter 
dik. Laarpodzolgronden zijn ontstaan bij een lage grondwaterstand. 

3.2  Selectie advies 

Op grond van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de bodemopbouw in het 
plangebied geroerd is tot in de top van de C-horizont (dekzand). De bodemverstoring is veroorzaakt 
door graafwerkzaamheden in het subrecente verleden, mogelijk het opschonen of bouwrijpmaken van 
het terrein. Met de geplande ontwikkeling worden dan ook geen nieuwe gronden geroerd, waarbij 
mogelijk sprake is van een intact bodemprofiel.  Vanwege de grotendeels verstoorde bodem en de 
afwezigheid van archeologische vindplaatsen en de afwezigheid van archeologisch indicatoren zien wij 
geen aanleiding om vervolgonderzoek uit te laten voeren. Wij adviseren dan ook om het plangebied vrij 
te geven voor ontwikkeling. 

3.3  Voorbehoud 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies erop dat 
dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 
activiteiten kunnen worden ondernomen. De onderzoeksresultaten zullen namelijk eerst beoordeeld 
moeten worden door de bevoegde overheid (gemeente Hellendoorn). Het uitgevoerde onderzoek is op 
zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Het 
archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het aantreffen dan wel vernietigen van 
archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

3.4. Selectiebesluit 

De resultaten van dit onderzoek en het selectieadvies zullen beoordeeld worden door gemeente 
Hellendoorn, waarna een besluit genomen zal worden of vervolgonderzoek noodzakelijk is of niet. 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht 
(ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van 
toevalsvondsten te garanderen: ‘Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt 
waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of 
onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister’.  
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Geraadpleegde websites: 

www.ahn.nl; voor informatie hoogte en coördinaten 
www.archis.nl voor informatie over bodem, geomorfologie, onderzoeken, waarnemingen, 
vondstmeldingen, monumenten, Bonneblad 1900, geologie 
http://www.gpscoordinaten.nl/converteer-gps-coordinaten.php# voor omzetten van gps-coördinaten 
naar RD-coördinaten  
www.dans.easy.nl voor rapporten 
www.watwaswaar.nl voor topografische kaarten 
www.maps.google.nl voor gps-coördinaten 
www.Back2Basics.nl  voor de boorstaten 

http://www.ahn.nl/
http://www.archis.nl/
http://www.gpscoordinaten.nl/converteer-gps-coordinaten.php
http://www.dans.easy.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
http://www.maps.google.nl/
http://www.back2basics.nl/
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1:  Ligging van het plangebied en bestaande situatie met de situering 
van het plangebied binnen het rode kader (kadasterkaart) 
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Bijlage 2: Overzicht van geologische perioden en lijst met gebruikte 
afkortingen 
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Bijlage 3: Kaart met boorpunten  
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Bijlage 4: Boorprofielen 
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