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7000 AB Doetinchem 
 
 
 
Datum:  19 april 2010 
Ons kenmerk:  20102983.PC1876 
Project:  RvR Diepenheimseweg 49a te Neede 
Betreft:  Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

 
Geachte heer Kondring, 
 
In uw opdracht heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de te bouwen woningen 
en de te verplaatsen bedrijfswoning aan de Diepenheimseweg 49a te Neede. 
 
Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek is de door u toegezonden situatie per email d.d. 16‐04‐
2008 en de verkeersgegevens zoals verkregen van de Provincie Gelderland.  
 
Wetgeving 
Met het inwerking treden van de Wet geluidhinder hebben alle wegen een geluidszone. De te 
bouwen woningen vallen binnen de geluidszone van de Diepenheimseweg (N824). Het 
snelheidsregime is maximaal 80 km/uur. 
 
In de Wet geluidhinder (Wgh) worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de 
gevels van nog niet geprojecteerde geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone 
van een weg. Overeenkomstig artikel 82.1 van de Wgh, is de voor woningen binnen een 
geluidszone van een weg de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel, vanwege de 
weg, 48 dB, de zogenaamde “voorkeursgrenswaarde”.  
 
Op basis van het "Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen" kan het bevoegd gezag voor 
de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting een hogere waarde vaststellen.  
 
De maximaal te verlenen ontheffingswaarde voor nog niet geprojecteerde woningen langs 
bestaande wegen in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB. Bij een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, dient ontheffing te 
worden aangevraagd bij het bevoegd gezag.  
 



 

  2  

Uitgangspunt voor het vaststellen van een hogere waarde is dat maatregelen, gericht op het 
terugbrengen van de te verwachten geluidsbelasting van de gevel, ten gevolge van de weg, tot  
48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
 
Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal 
afnemen, mogen de berekende geluidsbelastingen overeenkomstig aan artikel 110g van de Wet 
geluidhinder op de gevels worden gereduceerd met 2 dB bij wegen met een rijsnelheid van 
70 km/h en hoger en met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/h.  
 
Geluidsberekening 
De overdrachtsberekening voor de weg is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken 
Methode 1 van het Reken‐ en meetvoorschrift geluidhinder 2006. De rekenhoogte bedraagt 
5 meter. De afstand van de te herbouwen (verplaatste) bedrijfswoning tot de wegas van de N824 
bedraagt 59 meter uit de as van de weg. De afstand van de twee nieuw te realiseren 
compensatiewoningen bedraagt minimaal 95 meter uit de as van de weg. 
 
De uitgangspunten voor de berekening van de geluidsbelastingen zijn de verkeersgegevens zoals 
opgegeven door de Provincie Gelderland voor peiljaar 2008. De autonome groei bedraagt 1,5% 
per jaar. De verkeersgegevens voor peiljaar 2020 zijn samengevat in tabel 1. De maximaal 
toelaatbare rijsnelheid bedraagt 80 km/uur. De wegdekverharding bestaat uit het 
geluidsreducerend wegdek type ZSA‐SD. 
 
Tabel 1  Verkeersgegevens voor prognosejaar 2020 

Straatnaam  Etmaal 

intensiteit 

[mvt/etm] 

Periode 

 

Uurintensiteit 

[%] 

Lichte  

motorvoertuigen 

[%] 

Middelzware 

motorvoertuigen 

[%] 

Zware  

motorvoertuigen 

[%] 

N824, 

Diepenheimseweg 
6632 

Dag  6,71  91,62  6,05  2,32 

Avond  2,88  94,59  3,89  1,52 

Nacht  0,99  89,95  6,86  3,19 

 
De geluidsbelasting van de gevel (invallend) is berekend inclusief aftrek conform artikel 110g van 
de Wet geluidhinder. De aftrek bedraagt voor de N824 maximaal 2 dB. De berekeningen zijn 
uitgevoerd voor peiljaar 2020 en zijn opgenomen in bijlage 2 achter deze brief. 
 
Nieuw te realiseren compensatie woningen 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai 
van de N824 op de nieuw te realiseren woningen maximaal 45 dB bedraagt, inclusief 2 dB 
correctie conform artikel 110g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet 
overschreden. 
 
De te verplaatsen bedrijfswoning 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidsbelasting op de gevel van de nieuwe 
bedrijfswoning ten gevolge van wegverkeerslawaai van de N824 maximaal Lden= 48 dB inclusief 
2 dB correctie conform artikel 110g Wgh bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt 
niet overschreden.  
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Conclusie 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai 
van de Diepenheimseweg (N824) op de beschouwde woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB niet worden overschreden. Aanvullend onderzoek is daarom niet noodzakelijk. Geluid ten 
gevolge van wegverkeerslawaai levert geen bezwaren voor de bestemmingsplanwijziging en 
realisatie van de nieuwe woningen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
   

 
ing. P. Colijn 
 
Bijlage(n):  als genoemd 
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Bijlage 1    Situering plangebied 
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Bijlage 2    berekeningen SRM1 



Berekening wegverkeerslawaai 
Standaard Rekenmethode I - Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006

Projectnummer
Project
Initialen
Datum

Beoordelingspunt

Weg N824 Diepenheimseweg

Wegdektype ZSA-SD Gegevens: M+P.KWS.02.7.2

Etmaalintensiteit 6.241 motorvoertuigen per etmaal

dag avond nacht
Gemiddelde uurintensiteit 6,71 2,88 0,99    % van etmaalintensiteit

Aandeel bromfietsen    %
Aandeel motorfietsen    %
Aandeel lichte motorvoertuigen 91,62 94,59 89,95    %
Aandeel middelzware motorvoertuigen 6,05 3,89 6,86    %
Aandeel zware motorvoertuigen 2,33 1,52 3,19    %
Aandeel trams (in ballastbed)    %
Aandeel trams (in asfaltbeton)    %

100,00 100,00 100,00    %

Snelheid bromfietsen km/uur
Snelheid motorfietsen km/uur
Snelheid lichte motorvoertuigen 80 80 80 km/uur
Snelheid middelzware motorvoertuigen 80 80 80 km/uur
Snelheid zware motorvoertuigen 80 80 80 km/uur
Snelheid trams (in ballastbed) km/uur
Snelheid trams (in asfaltbeton) km/uur

Beoordelingshoogte hw 5,00 m
Afstand beoordelingspunt - wegas (horizontaal) r 59,00 m
Wegdekhoogte hweg 0,00 m
Zichthoek (127° = volledig) 127,00 °
Bodemfactor (1 = volledig zacht) B 0,80
Objectfractie (1 = volledig reflecterend) fobj 0,00
Afstand tot midden van een kruispunt akruispunt 999,00 m
Afstand tot midden van een obstakel aobstakel 999,00 m

dag avond nacht
Emissiegetal bromfietsen Ebf 0,00 0,00 0,00 dB(A)
Emissiegetal motorfietsen Emf 0,00 0,00 0,00 dB(A)
Emissiegetal lichte motorvoertuigen Elv 70,13 66,59 61,74 dB(A)   

Emissiegetal middelzware motorvoertuigen Emv 65,07 59,48 57,30 dB(A)   

Emissiegetal zware motorvoertuigen Ezv 63,66 58,13 56,71 dB(A)   

Emissiegetal trams (in ballastbed) Etr,bal 0,00 0,00 0,00 dB(A)
Emissiegetal trams (in asfaltbeton) Etr,asf 0,00 0,00 0,00 dB(A)
Totaal emissiegetal E 72,00 67,85 63,98 dB(A)
Optrekcorrectie Coptrek 0,00 0,00 0,00 dB(A)
Reflectiecorrectie Creflectie 0,00 0,00 0,00 dB(A)
-/- Afstandverzwakking Dafstand -17,72 -17,72 -17,72 dB(A)
-/- Luchtdemping Dlucht -0,39 -0,39 -0,39 dB(A)
-/- Bodemdemping Dbodem -3,49 -3,49 -3,49 dB(A)
-/- Meteocorrectie Dmeteo -1,18 -1,18 -1,18 dB(A)
-/- Zichthoekcorrectie 0,00 0,00 0,00 dB(A)
Equivalent geluidniveau LAeq 49,21 45,07 41,19 dB(A)

Equivalent geluidniveau (afgerond volgens RMV 2002) LAeq 49 45 41 dB(A)
Correctie conform art. 110g Wgh -2 -2 -2 dB
Equivalent geluidniveau incl. art. 110g Wgh LAeq 47 43 39 dB(A)

Etmaalwaarde (exclusief art. 110g Wgh) Letm 51 dB(A) (o.b.v. dag en nacht)
Etmaalwaarde (inclusief art. 110g Wgh) Letm 49 dB(A) (o.b.v. dag en nacht)

Lden (exclusief art. 110g Wgh) Lden 50,11 dB
Lden (inclusief art. 110g Wgh) Lden 48,11 dB v4.1    © Alcedo bv

20102983
Rood voor Rood N824 Diepenheimseweg 49 te Berkelland
PC

verplaatste bedrijfswoning 

16-04-10



Berekening wegverkeerslawaai 
Standaard Rekenmethode I - Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006

Projectnummer
Project
Initialen
Datum

Beoordelingspunt

Weg N824 Diepenheimseweg

Wegdektype ZSA-SD Gegevens: M+P.KWS.02.7.2

Etmaalintensiteit 6.241 motorvoertuigen per etmaal

dag avond nacht
Gemiddelde uurintensiteit 6,71 2,88 0,99    % van etmaalintensiteit

Aandeel bromfietsen    %
Aandeel motorfietsen    %
Aandeel lichte motorvoertuigen 91,62 94,59 89,95    %
Aandeel middelzware motorvoertuigen 6,05 3,89 6,86    %
Aandeel zware motorvoertuigen 2,33 1,52 3,19    %
Aandeel trams (in ballastbed)    %
Aandeel trams (in asfaltbeton)    %

100,00 100,00 100,00    %

Snelheid bromfietsen km/uur
Snelheid motorfietsen km/uur
Snelheid lichte motorvoertuigen 80 80 80 km/uur
Snelheid middelzware motorvoertuigen 80 80 80 km/uur
Snelheid zware motorvoertuigen 80 80 80 km/uur
Snelheid trams (in ballastbed) km/uur
Snelheid trams (in asfaltbeton) km/uur

Beoordelingshoogte hw 5,00 m
Afstand beoordelingspunt - wegas (horizontaal) r 97,00 m
Wegdekhoogte hweg 0,00 m
Zichthoek (127° = volledig) 127,00 °
Bodemfactor (1 = volledig zacht) B 0,90
Objectfractie (1 = volledig reflecterend) fobj 0,00
Afstand tot midden van een kruispunt akruispunt 999,00 m
Afstand tot midden van een obstakel aobstakel 999,00 m

dag avond nacht
Emissiegetal bromfietsen Ebf 0,00 0,00 0,00 dB(A)
Emissiegetal motorfietsen Emf 0,00 0,00 0,00 dB(A)
Emissiegetal lichte motorvoertuigen Elv 70,13 66,59 61,74 dB(A)   

Emissiegetal middelzware motorvoertuigen Emv 65,07 59,48 57,30 dB(A)   

Emissiegetal zware motorvoertuigen Ezv 63,66 58,13 56,71 dB(A)   

Emissiegetal trams (in ballastbed) Etr,bal 0,00 0,00 0,00 dB(A)
Emissiegetal trams (in asfaltbeton) Etr,asf 0,00 0,00 0,00 dB(A)
Totaal emissiegetal E 72,00 67,85 63,98 dB(A)
Optrekcorrectie Coptrek 0,00 0,00 0,00 dB(A)
Reflectiecorrectie Creflectie 0,00 0,00 0,00 dB(A)
-/- Afstandverzwakking Dafstand -19,87 -19,87 -19,87 dB(A)
-/- Luchtdemping Dlucht -0,61 -0,61 -0,61 dB(A)
-/- Bodemdemping Dbodem -4,10 -4,10 -4,10 dB(A)
-/- Meteocorrectie Dmeteo -1,72 -1,72 -1,72 dB(A)
-/- Zichthoekcorrectie 0,00 0,00 0,00 dB(A)
Equivalent geluidniveau LAeq 45,69 41,55 37,67 dB(A)

Equivalent geluidniveau (afgerond volgens RMV 2002) LAeq 46 42 38 dB(A)
Correctie conform art. 110g Wgh -2 -2 -2 dB
Equivalent geluidniveau incl. art. 110g Wgh LAeq 44 40 36 dB(A)

Etmaalwaarde (exclusief art. 110g Wgh) Letm 48 dB(A) (o.b.v. dag en nacht)
Etmaalwaarde (inclusief art. 110g Wgh) Letm 46 dB(A) (o.b.v. dag en nacht)

Lden (exclusief art. 110g Wgh) Lden 46,59 dB
Lden (inclusief art. 110g Wgh) Lden 44,59 dB v4.1    © Alcedo bv

20082452
Rood voor Rood N824 Diepenheimseweg 49 te Berkelland
PC

compensatiewoningen (worstcase: zonder afscherming bebouwing)

19-11-08
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Administratieve gegevens 
 
Toponiem   : Diepenheimseweg 49-51 
Plaats    : Neede 
Gemeente   : Berkelland 
Provincie   : Gelderland 
Projectnummer   : S100180 
Bevoegde overheid  : Gemeente Berkelland 
Opdrachtgever   : Tauw Deventer 
Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 
Datum uitvoering veldwerk : 08-07-2010 
Uitvoerders veldwerk  : drs. S.M. Koeman (prospector, fysisch geograaf), 
      drs. S. Diependaal (archeoloog) 
Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 41.756 
Datum onderzoeksmelding : 30-06-2010 
Onderzoeksnummer (ARCHIS) : nog te bepalen 
Kaartblad   : 34B 
Periode    : Laat-paleolithicum – vroege middeleeuwen 
Oppervlakte   : circa 1.780 m2 
Grondgebruik    : Deels erf, deels landbouwgrond 
Geologie   : Fluvioperiglaciale afzettingen (Formatie van Boxtel) bedekt met dekzand 

 (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) 
Geomorfologie   : Dekzandwelving  
Bodem    : Oorspronkelijke bodem verstoord – AC-profielen 
Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

  Provinciaal Depot van Gelderland, te Nijmegen 
 
 
De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende vier coördinaten: 
 
Noordwest X: 237887   Y: 464269 
Noordoost X: 237981   Y: 464269 
Zuidoost  X: 237981   Y: 464232 
Zuidwest X: 237887   Y: 464232 
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1 Inleiding 
 

1.1 Onderzoekskader 
Synthegra heeft in opdracht van Tauw Deventer een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Diepenheimseweg 49-51 buiten de bebouwde kom van 
Neede (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is de geplande nieuwbouw op de locatie.  
De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de aanleg 
van bouwputten voor de bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden 
verstoord, dat in dit gebied vanaf 30 cm beneden maaiveld verwacht kan worden. Op basis van de 
verwachtingskaart van de gemeente Berkelland is archeologisch onderzoek voor het plangebied noodzakelijk 
waar dieper verstoord zal worden dan 30 cm beneden maaiveld (oostelijke deel) of dieper dan 40 cm 
(westelijke deel) en als de locatie groter is dan 100 m2. Dit is het geval ter plaatse van de nieuwe woningen en 
de kapschuur. 
 
Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 
waarden verloren gaan. Daarom is op basis van het Verdrag van Malta, waaruit de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg uit 2007 is voortgevloeid, voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
versie 3.11 en de Leidraad Veldonderzoek.2 Het veldwerk is uitgevoerd op 8 juli 2010. 
 
De bevoegde overheid, de gemeente Berkelland, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een 
selectiebesluit nemen. 
 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 
de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 
waarden.  
 
Het doel van het karterend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel door de 
intactheid van de bodemopbouw vast te stellen en de eventueel aanwezige archeologische resten en/of 
vindplaatsen te inventariseren.  
 
De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 
 
• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 
• Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig?  
• Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden? 
• Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 
• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
 

                                                           
1 SIKB 2006a. 
2 SIKB 2006b. 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 
Het plangebied is circa 1.780 m2 groot en ligt circa 2,3 kilometer ten noorden van de bebouwde kom van 
Neede aan de Diepenheimseweg 49-51 in Neede (afbeelding 1.1). Het plangebied ligt op de rand van een 
boerenerf dat in het oosten wordt begrensd door de Diepenheimseweg en verder wordt omringd door 
landbouwgrond. Het grootste deel van het plangebied is momenteel in gebruik als landbouwgrond. Het 
maaiveld ligt op circa 17,3 m +NAP (Normaal Amsterdams Peil).3 
 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 
kader (ANWB 2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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2 Bureauonderzoek 
 

 2.1 Methode 
Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 
verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 
relevante (schriftelijke) bronnen. Voor het bureauonderzoek zijn met name gegevens over bekende 
archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied verzameld. Dit is aangevuld met historisch en fysisch-
geografisch onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van 
historische kaarten en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 
 

2.2 Landschapsgenese  
Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn de 
volgende bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd:  
 

• Geologische Kaart, schaal 1:50.000 
• Geomorfologische Kaart, schaal 1:50.000 
• Bodemkaart, schaal 1:50.000 
• Relevante achtergrondliteratuur 

 
Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Lithostratigrafische Indeling van de Ondiepe 
Ondergrond.4 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 
 
Geologie en geomorfologie 
Het plangebied ligt in het oostelijk zandgebied van Nederland, waar het landschap zijn huidige vorm vooral 
tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien (circa 150.000 – 11.755 jaar gelegen), en de laatste ijstijd, het 
Weichselien (circa 115.000 – 11.755 jaar geleden), heeft gekregen. Volgens de geologische kaart5 van komen 
in het plangebied dan ook afzettingen voor die in deze periode zijn afgezet, namelijk fluvioperiglaciale 
afzettingen bedekt met dekzand (afbeelding 2.1, code Tw4 met gele driehoekjes). 
 
In het Saalien is de noordelijke helft van Nederland bedekt met landijs. In verschillende stadia heeft opstuwing 
door het landijs plaatsgevonden van de in de ondergrond aanwezige, hoofdzakelijk vroeg- en midden-
pleistocene (meestal rivier)afzettingen.6 Daarbij zijn stuwwallen gevormd, zoals de Needse Berg, die ten 
zuiden van het plangebied ligt (afbeelding 2.1, code Gmot en afbeelding 2.2, code 11B3).  
 
In het Weichselien heeft het landijs Nederland niet bereikt, maar is het klimaat wel koud en droog. Gedurende 
een zeer koude periode, het Pleniglaciaal (circa 75.000 – 15.700 jaar geleden), is de ondergrond periodiek 
permanent bevroren geweest en heeft het regen- en sneeuwsmeltwater over het oppervlak afgestroomd. 
Hierdoor zijn fluvioperiglaciale afzettingen gevormd en dalen uitgesleten. De fluvioperiglaciale afzettingen zijn 
zeer divers en bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, leemlagen en plantenresten en worden tot de 
Formatie van Boxtel gerekend.7 Deze afzettingen bevinden zich volgens de geologische kaart binnen 2,0 
meter beneden maaiveld (afbeelding 2.1, code Tw4 met gele driehoekjes).  
 
De fluvioperiglaciale afzettingen zijn later grotendeels bedekt met dekzand. In de koudste en droogste 
perioden van het Weichselien, met name tijdens het Laat Pleniglaciaal (circa 26.000 – 15.700 jaar geleden) en 
                                                           
4 De Mulder e.a. 2003 en via  www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe 

Ondergrond. 
5 NITG-TNO 2000, blad 34 West Enschede. 
6  Berendsen 2004, 159-160. 
7 Berendsen 2004, 189. 



Project: Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek, 
 Diepenheimseweg 49-51 te Neede 
Projectnummer: S100180 

 

 
 
© Synthegra bv, Doetinchemseweg 61a, NL-7007 CB  Doetinchem 8 van 24 

in sommige perioden van het Laat-Glaciaal (circa 15.700 – 11.755 jaar geleden) is de vegetatie vrijwel 
verdwenen. Hierdoor heeft op grote schaal verstuiving opgetreden en is dekzand afgezet.8 Dit (vaak lemige) 
zand is kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 μm), goed afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind en wordt tot 
het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend.9 Volgens de geologische kaart10 is het 
dekzandpakket in het plangebied dunner dan 2 meter (afbeelding 2.1, gele driehoekjes). Het reliëf, dat hierbij 
in het landschap is ontstaan, wordt gekenmerkt door vlaktes, depressies en dekzandkopjes, afgewisseld met 
langgerekte ruggen. Volgens de geomorfologische kaart11 ligt het plangebied in een golvende dekzandvlakte 
(afbeelding 2.2, code 3L5). Op het Actueel Hoogtebestand van Nederland12 (AHN) zijn deze welvingen goed 
te zien (afbeelding 2.3). Het plangebied ligt op een relatief hoge welving op de overgangszone tussen de 
stuwwal in het zuiden en het beekdal van de Buurserbeek ten noordoosten van het plangebied.  
 
In het Holoceen (circa 11.755 jaar geleden tot heden) is het klimaat warmer en vochtiger geworden. Het 
dekzand is door de toenemende vegetatie vastgelegd en de beken hebben zich ingesneden, waarbij 
beekdalen zijn ontstaan. De beken volgen de natuurlijke laagten in het landschap. Circa 580 m ten 
noordoosten van het plangebied ligt de gekanaliseerde Buurserbeek. Het oorspronkelijke beekdal dat voor de 
kanalisatie is ontstaan, is ruim 250 m breed. 
 
  

                                                           
8 Berendsen 2004, 113. 
9 Berendsen 2004, 190. 
10 NITG-TNO 2000, blad 34 West Enschede. 
11 Stiboka en RGD1979, blad 34-35 Enschede-Glanerbrug. 
12 www.ahn.nl 
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LEGENDA 
Tw3 Dekzand dikker dan 2 m: zeer fijn- en matig fijn zand, vaak iets lemig (Lp. v. Wierden, Fm. v. Boxtel) 
Tw4 Fluvioperiglaciale afzettingen: fijn en grof zand, soms met grind, leemlagen en plantenresten (Fm. v. 
 Boxtel) 
Gmot Gestuwde afzettingen 
Blauwe bolletjes : Beekafzettingen dunner dan 1 m (Lp. v. Singraven, Fm. v. Boxtel) 
Gele driehoekjes: Dekzand dunner dan 2 m 
 
Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de Geologische kaart van Nederland 1:50.000, aangegeven 
met het rode kader (Bron: NITG-TNO 2000, blad 34 Enschede West). 
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LEGENDA 
3K14, 4K16 Dekzandrug, eventueel bedekt met oud bouwlanddek 
3L5, 3L6       Golvende dekzandvlakte 
2M9       Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden 
11B3       Hoge stuwwal 
2R5       Beekdalbodem zonder veen, relatief laaggelegen 
2R2       Dalvormige laagte zonder veen 
 
Afbeelding 2.2: Ligging van het plangebied op de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, 
aangegeven met het rode kader (Bron: Stiboka en RGD  1979, blad 34-35 Enschede-Glanerbrug Aalten). 
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LEGENDA 
Oranje : 16,8 – 18,9 m +NAP 
Geel : 16,6, - 16,8 m +NAP 
Groen : 15,7 – 16,6 m +NAP 
Lichtblauw: 15,4 – 15,7 m NAP 
Donkerblauw: 14,8 – 15,4 m +NAP 
 
Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN), aangegeven 
met het rode kader (Bron: www.ahn.nl). 
 
Bodem 
Volgens de bodemkaart13 komen in het plangebied veldpodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 
voor (afbeelding 2.4, code Hn21). Op de verwachtingskaart van de gemeente Berkelland staat aangegeven 
dat het westelijke deel van het plangebied is afgedekt met een plaggendek (afbeelding 2.5). De zone met een 
plaggendek betreft precies het huidige erf. Het is vreemd dat een plaggendek zich beperkt tot een erf, want 
een plaggendek wordt namelijk opgebracht op de omringende landbouwgronden om de bodem vruchtbaarder 
te maken. Vermoedelijk is hier geen sprake van een plaggendek, maar van een ‘erfophoging’, waarbij 
donkere, humeuze grond is opgebracht.  
 
In het dekzand vindt het natuurlijke proces podzolering plaats. Door infiltrerend regenwater worden kleine 
deeltjes zoals ijzer, aluminium en humus uitgespoeld, ook wel uitloging genoemd.14 Deze deeltjes worden 
door het water naar beneden getransporteerd en spoelen daar in. De veldpodzolgronden bestaan uit een 
humeuze, donkere bouwvoor (Ap-horizont), die circa 25 cm dik is, waaronder een E-horizont 

                                                           
13 Geraadpleegd op ARCHIS II, http://archis2.archis.nl, het registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. 
14 De Bakker en Schelling 1989, 30. 
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(uitspoelingshorizont) aanwezig is.15 Hieronder ligt de bruingekleurde B-horizont (inspoelingshorizont), die 
geleidelijk overgaat in de C-horizont. Afhankelijk van de vroegere bodembewerking is de oorspronkelijke A-, 
E- en/of B-horizont in meer of mindere mate intact. 
 
Op de bodemkaart is de gemiddelde grondwaterstand aangegeven door middel van zogenaamde 
grondwatertrappen. Het plangebied wordt gekenmerkt door een hoge grondwaterstand (grondwatertrap VI). 
Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 40-80 cm beneden maaiveld en de 
gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen.16 

LEGENDA 
Hn21 Veldpodzolgronden 
zEZ23 Hoge zwarte enkeerdgronden 
pZn23 Vlakvaaggronden 
pZg23 Beekeerdgronden 
 
Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000, aangegeven met het 
rode kader (Bron: ARCHIS II, http://archis2.archis.nl). 

                                                           
15 De Bakker en Schelling 1989, 127. 
16 Stiboka 1979, 20. 



Project: Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek, 
 Diepenheimseweg 49-51 te Neede 
Projectnummer: S100180 

 

 
 
© Synthegra bv, Doetinchemseweg 61a, NL-7007 CB  Doetinchem 13 van 24 

2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 
In deze paragraaf is gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische waarden bekend zijn. Hiervoor 
zijn de volgende bronnen binnen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, de voormalige RACM) 
geraadpleegd: 
 

• Centraal Archeologisch Archief (CAA) 
• Centraal Monumenten Archief (CMA) 
• Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS II) 

 
Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 

• Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Gelderland 
• Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Berkelland 

 
Volgens zowel de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE als de 
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Gelderland geldt voor het plangebied een lage 
archeologische verwachting (bijlage 2). Deze kaarten zijn indicatief en zullen voor het opstellen van een 
gespecificeerd verwachtingsmodel worden genuanceerd en gepreciseerd, aangezien uit deze kaarten niet 
blijkt wat de aard en ouderdom is van de te verwachten archeologische resten. 
 
Op de Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Berkelland heeft het oostelijke deel van het 
plangebied een middelmatige archeologische verwachting (AWV categorie 8, afbeelding 2.5) en het westelijke 
deel een hoge archeologische verwachting (AWV categorie 6). Vanwege het gedetailleerde schaalniveau en 
het beleid van de gemeente wordt deze kaart als leidinggevend beschouwd. 
 
Uit de archieven en ARCHIS II van de RCE blijkt dat binnen het plangebied geen archeologische 
monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen aanwezig zijn (bijlage 2). Uit de omgeving (binnen een 
straal van 700 m) zijn eveneens geen monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen bekend. 
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LEGENDA 
Rood : hoge archeologische verwachting, afgedekt met een plaggendek 
Geel : middelmatige archeologische verwachting 
Groen : lage archeologische verwachting 
 
Afbeelding 2.5: Ligging van het plangebied op de uitsnede van de archeologische beleidsadvieskaart van de 
gemeente Berkelland, aangegeven met het rode kader (Bron: uitsnede ontvangen van de gemeente 
Berkelland).  
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2.4 Historische ontwikkeling 
Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal en relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd, 
dat in onderstaande paragraaf is weergegeven. 
 
Het plangebied ligt aan de Diepenheimseweg, de uitvalsweg vanuit de oude bewoningskern van Neede 
richting het noordwestelijk gelegen Overijsselse dorp Diepenheim.  
 
Neede is ontstaan op de zuidflank van de stuwwal de Needse Berg. Van oudsher ligt het dorp aan de 
Hessenweg van Deventer naar Vreden.17 De eerste parochie in de streek rondom Neede lag in Groenlo (ten 
zuiden van Neede) en is rond 900 vanuit Münster gesticht.18 Neede wordt eind 12e eeuw voor het eerst 
genoemd als de Nede. Rond 1200 heet de plaats Nithe. De plaatsnaam heeft de betekenis van 
‘laaggelegen’.19 Deze naam verwijst naar de plaats in het dal van de Berkel waar de toenmalige nederzetting 
lag.20 Ten zuiden van het plangebied ligt de Needse Berg die een bijzondere rol gespeeld in de 
bewoningsgeschiedenis van Neede. De kerk van Neede is in 1230 gesticht. Bij de kerk is in de loop van de 
geschiedenis een klein kerkdorp ontstaan, dat zich langs de huidige Oudestraat heeft uitgestrekt. De 
Oudestraat loopt vanaf de Needse berg in het noorden tot aan de kerk en het kerkplein in het zuiden De 
Diepenheimseweg, waaraan het plangebied ligt, vormt het noordwestelijke verlengde van deze straat.21 De 
Diepenheimseweg staat al aangegeven op de historische kaart uit circa 1773-1794. Aan deze weg is geen 
bebouwing aanwezig en zowel het plangebied als de omgeving bestaat uit heidegebied.22  
 
Vanaf de middeleeuwen heeft een zekere schaalvergroting in de landbouw plaats, waarbij ook de structuur 
van de nederzettingen zijn veranderd. In plaats van verspreide bewoning te midden van de individuele akkers 
en velden zijn grotere, aaneengesloten akkercomplexen ontstaan, waaromheen of waarlangs de boerderijen 
zijn gegroepeerd. Buiten de akkercomplexen liggen de weide- en hooilanden en de woeste gronden. Op het 
minuutplan uit het begin van de 19e eeuw23 en volgens de gegevens van de Oorspronkelijke Aanwijzende 
Tafels (OAT)24 behorende bij het minuutplan, wordt duidelijk dat het plangebied en de directe omgeving nog 
geheel uit heidegronden bestaat. Direct ten zuidwesten van het plangebied ligt het akkercomplex 
Drostenkamp. Dit akkercomplex is duidelijk zichtbaar op de historische kaart uit 1900 en ligt ten zuidwesten 
van het plangebied (afbeelding 2.6). Als gevolg van de bemestingsmethode, namelijk potstalbemesting (een 
mengsel van mest en heideplaggen), is het maaiveld ter plaatse van deze akkerlanden vanaf de late 
middeleeuwen aanzienlijk opgehoogd. De ligging van het akkercomplex op afbeelding 2.6 correspondeert dan 
ook met de ligging van enkeerdgronden op de bodemkaart (afbeelding 2.4). Het plangebied is onbebouwd, 
maar er is wel verspreide bebouwing in de omgeving van het plangebied aanwezig. Het noordwestelijke deel 
van het plangebied maakt onderdeel uit van een perceel bouwland en is begrensd door een groenstrook. Het 
zuidoostelijke deel van het plangebied maakt onderdeel uit van de heidegronden. Door het plangebied loopt 
een nu niet meer bestaande weg in noordwestelijke richting. Deze begint en eindigt aan de 
Diepenheimseweg.  
                                                           
17 Stenvert e.a. (red.) 2000, 233. 
18 Steehouwer 2002, 27. 
19 Van Berkel en Samplonius 2005, 308. 
20 Steehouwer 2002, 27. 
21 Steehouwer 2002, 28 
22 Heveskes Uitgevers 2003, blad 78. 
23 www.watwaswaar.nl Gemeente Neede, sectie A, blad 1. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die zijn 

vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen 

(kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 
24 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die 

betrekking hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en 

de oppervlakte. 
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Afbeelding 2.6: Ligging van het plangebied op de kaart uit 1900, aangegeven met het rode kader (Bron: 
Uitgeverij Nieuwland 2005, Gelderland, blad 436). 
 
 
Bodemverstoring 
Binnen het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen, saneringen of ondergrondse olietanks, 
benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren zijn 
gegaan.25 
 

                                                           
25 www.bodemloket.nl 
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 
Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 
verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1.  
 
Op de leidinggevende Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Berkelland heeft het oostelijke 
deel van plangebied een middelmatige archeologische verwachting (afbeelding 2.5) en het westelijke deel een 
hoge verwachting.  
 
Het landschap heeft met name voor de prehistorische mens een belangrijke rol gespeeld in de keuze voor een 
bewoningsplaats. Het plangebied ligt op een dekzandwelving op de overgangzone tussen de stuwwal in het 
zuiden en het beekdal van de Buurserbeek in het noordoosten. Op basis van de ouderdom van het dekzand 
kunnen in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn vanaf het laat-paleolithicum. 
 
Als woon- en verblijfplaats hebben de jager-verzamelaars vaak voor de flanken van hoger liggende 
terreingedeelten in het landschap gekozen, bij voorkeur in de buurt van water. Dekzandruggen en -kopjes 
hebben ideale bewoningsplaatsen gevormd. Het plangebied ligt niet op een dekzandrug, maar wel op welving 
vlakbij het beekdal van de Buurserbeek. De hogere terreingedeelten, zoals de stuwwal ten zuiden van het 
plangebied, zijn bebost geweest. Deze bossen hebben een functie als houtvoorziening voor de prehistorische 
mens. Het plangebied heeft dus een aantrekkelijke bewoningsplaats gevormd. Daarom is aan het plangebied 
een hoge verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. De 
vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van vuursteenfragmenten en ondiepe grondsporen, 
zoals haardkuilen. Deze resten worden in de bovengrond van de podzolgrond verwacht.  
 
Vanaf het neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door 
sedentaire nederzettingen. In de beginperiode combineert men de eigen teelt met het jagen en verzamelen, 
maar geleidelijk stapt men over naar landbouw en veeteelt en worden jagen en verzamelen steeds minder 
belangrijk. De nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond 
gefundeerd waren. Voor de watervoorziening worden waterputten gegraven en in en nabij de nederzetting 
worden afvalkuilen gegraven. Deze sporen kunnen diep in de bodem reiken, waardoor een oppervlakkige 
verstoring enkel impact heeft op de bovenste delen van de sporen. Ondiepe sporen kunnen echter wel zijn 
verdwenen. Sporen uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen kunnen vanaf de B-horizont van 
de podzolgrond tot diep in de C-horizont worden aangetroffen. In de periode vanaf het neolithicum tot en met 
de vroege middeleeuwen heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden. Met 
name grotere en hogere dekzandruggen hebben in deze periode een aantrekkelijke bewoningsplaats 
gevormd. De grote dekzandrug die ten zuidwesten van het plangebied ligt, heeft in deze periode een ideale 
bewoningsplaats gevormd. Het plangebied ligt niet op een dekzandrug, maar heeft wel een geschikte 
bewoningsplaats gevormd, vlakbij de Buurserbeek. Daarom is aan het plangebied een middelhoge 
verwachting toegekend voor nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen.  
 
Het plangebied ligt aan de Diepenheimseweg, de uitvalsweg vanuit Neede richting het noordwestelijk gelegen 
dorp Diepenheim. De Diepenheimseweg vormt tevens het verlengde van de Oudestraat, de centrale 
bewoningsas van het van oorsprong laatmiddeleeuwse Neede. Het plangebied heeft tot in de 20e eeuw op de 
rand van de ontgonnen gronden en direct ten noordoosten van het akkercomplex Drostenkamp gelegen. Het 
plangebied is onbebouwd met in de omgeving enkele verspreide bebouwing. Er zijn geen vondsten aanwezig 
in de directe of wijde omgeving van het plangebied. Op basis van deze gegevens geldt voor het plangebied 
een lage verwachting voor nederzettingsresten uit de periode late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd. 
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Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 
laat-
paleolithicum  – 
mesolithicum 

hoog Bewoningssporen, tijdelijke 
kampementen: vuursteen artefacten, 
haardkuilen 

Onder de bouwvoor (vanaf 
ca. 30 cm beneden 
maaiveld) 

neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 

Onder de bouwvoor tot in 
de C-horizont (vanaf ca. 30 
cm beneden maaiveld) 

late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 

laag  Vanaf maaiveld tot in de C-
horizont 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 
 

3.1 Methode 
Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is aan de hand van de 
Leidraad Inventariserend Veldonderzoek26 een karterend booronderzoek met een boordichtheid van ten 
minste 20 boringen per hectare uitgevoerd. Hiermee is het onderzoek karterend voor zowel 
vuursteenvindplaatsen uit de steentijd als voor nederzettingsresten uit de latere perioden. Aangezien het 
plangebied met een oppervlakte van circa 1.780 m2 kleiner is dan een hectare, is in verband met de 
statistische betrouwbaarheid het minimum aantal van 6 boringen gezet. Vanwege het geringe oppervlak en de 
terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) zijn de boringen zo gelijkmatig mogelijk 
over het plangebied verdeeld. De exacte boorlocaties zijn ingemeten met een meetlint.  
 
Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 25 
cm in de C-horizont. De relevante bodemlagen zijn gezeefd (in dit geval de bouwvoor) over een zeef met een 
maaswijdte van 4 x 4 mm en/of verbrokkeld en versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren. De boringen zijn lithologisch beschreven conform de NEN 510427 en 
bodemkundig28 geïnterpreteerd. 
 

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 
De locaties van de boringen staan in bijlage 3 en de boorprofielen in bijlage 4. In het terrein zijn geen 
hoogteverschillen waargenomen. Het terrein is dus relatief vlak.  
 
De natuurlijke ondergrond in het plangebied (C-horizont) bestaat uit lichtgeel, zwak siltig, zeer fijn zand en 
goed afgerond, dat is geïnterpreteerd als dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel). Op basis 
van het bureauonderzoek zouden in het dekzand veldpodzolgronden zijn ontwikkeld. In het plangebied zijn 
echter geen (restanten van) podzolgronden aangetroffen. Vermoedelijk is de podzolgrond door 
ploegwerkzaamheden geheel opgenomen in de huidige bouwvoor.  
 
In het plangebied zijn zogenaamde AC-profielen aangetroffen, die worden gekenmerkt door een donker 
grijsbruine bouwvoor (Ap-horizont) die direct op de C-horizont ligt. In boring 1, 3 en 4 is tussen de Ap-horizont 
en de C-horizont een gevlekte laag aangetroffen, waarin beide horizonten met elkaar zijn vermengd. Ter 
plaatse van boring 3 reikt deze vermengde laag vrij diep tot 80 cm beenden maaiveld. Dit is vermoedelijk het 
resultaat van diepploegen, mogelijk om een oerbank te doorbreken, aangezien het zand daar roesthoudend 
was. Op het akkerland heeft de bovengrond (Ap-horizont) een dikte van 30-50 cm. De boring die vrijwel op het 
erf is gezet (boring 5) heeft een bovengrond van 60 cm dik en kan op basis hiervan worden geclassificeerd als 
een enkeerdgrond. Hier is echter geen sprake van een plaggendek, dat geleidelijk is ontstaan door 
plaggenbemesting. Het betreft een recente bovengrond, die vermoedelijk is opgebracht om het erf op te 
hogen (zie ook paragraaf 2.2, p. 11). 
 

3.3 Archeologische indicatoren 
Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die 
wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. 
 
  

                                                           
26 SIKB 2006b. 
27 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 
28 De Bakker en Schelling 1989. 
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3.4 Archeologische interpretatie  
De natuurlijke veldpodzolgrond is in het hele plangebied verdwenen door ploegwerkzaamheden. In het 
plangebied zijn AC-profielen aangetroffen, die bestaan uit een bouwvoor (Ap-horizont) met al dan niet een 
gemengde laag van de A- en C-horizont, die direct op de C-horizont ligt.  
 
Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, 
zoals haardkuilen, in de bovengrond van de oorspronkelijke podzolgrond. Aangezien de podzolgrond is 
verdwenen, zijn eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen verloren gegaan. Tijdens het veldonderzoek zijn 
ook geen fragmenten vuursteen gevonden, die wijzen op een vindplaats uit deze periode. De hoge 
verwachting voor vuursteenvindplaatsen wordt daarom naar laag bijgesteld. 
 
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 mogelijk nog intact. Tijdens het booronderzoek zijn echter geen archeologische resten 
of indicatoren aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid een vindplaats uit deze periode. Daarom wordt de 
middelhoge verwachting voor nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen 
naar laag bijgesteld. De lage verwachting voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd blijft gehandhaafd.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 
4.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied gold op basis van het bureauonderzoek een hoge 
verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum en een middelhoge 
verwachting voor nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Voor de late 
middeleeuwen en de nieuwe tijd gold een lage verwachting. Het doel van het inventariserend veldonderzoek 
was om deze verwachting te toetsen. 
 

4.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  
 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 
De natuurlijke ondergrond bestaat uit zeer fijn dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van 
Boxtel). De oorspronkelijke veldpodzolgrond is in het hele plangebied verdwenen door 
ploegwerkzaamheden. In het plangebied zijn AC-profielen aangetroffen, die bestaan uit een 
bouwvoor (Ap-horizont) met al dan niet een gemengde laag van de A- en C-horizont, die direct op de 
C-horizont ligt. 
 

• Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig? 
In geen van de boringen zijn indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een 
archeologische vindplaats. De kans dat binnen het plangebied een archeologische vindplaats 
aanwezig is, wordt daarom klein geacht.  
 
Op grond van de beantwoording van de bovenstaande vraag zijn de twee onderstaande 
onderzoeksvragen niet meer van toepassing. 
 

• Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden? 
 

• Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 
 
• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
De verwachting is dat binnen het plangebied geen archeologische resten in situ aanwezig zijn, 
waardoor ook geen archeologische resten worden bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van 
het gebied. 
 

De hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-
paleolithicum en mesolithicum en de middelhoge verwachting voor nederzettingssporen uit het neolithicum tot 
en met de vroege middeleeuwen zijn op grond van de resultaten van het veldonderzoek naar laag bijgesteld. 
De lage verwachting voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd blijft gehandhaafd. 
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4.3 Aanbevelingen 
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek 
geadviseerd. 
 
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop 
wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 
activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten 
worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Berkelland), die vervolgens een selectiebesluit 
neemt.  
 
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 
onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 
volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, mochten tijdens de 
geplande werkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, conform artikel 53 van de 
Monumentenwet uit 1988 (herzien in 2007) een meldingsplicht geldt bij de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap of bij de hem vertegenwoordigende bevoegde overheid, de gemeente Berkelland. 
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5 Samenvatting  
 

5.1 Inleiding  
Synthegra heeft in opdracht van Tauw Deventer een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Diepenheimseweg 49-51 buiten de bebouwde kom van 
Neede (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is de geplande nieuwbouw op de locatie. 
 

5.2 Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  
Het plangebied ligt op een dekzandwelving op de overgangzone tussen de stuwwal in het zuiden en het 
beekdal van de Buurserbeek in het noordoosten. Op basis van de bodemkaart worden in het plangebied 
veldpodzolgronden verwacht. 
 
Voor het plangebied geldt op basis van het bureauonderzoek een hoge verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum en een middelhoge verwachting voor 
nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Voor de late middeleeuwen en de 
nieuwe tijd gold een lage verwachting. 
 

5.3 Archeologische interpretatie veldonderzoek 
De natuurlijke veldpodzolgrond is in het hele plangebied verdwenen door ploegwerkzaamheden. In het 
plangebied zijn AC-profielen aangetroffen, die bestaan uit een bouwvoor (Ap-horizont) met al dan niet een 
gemengde laag van de A- en C-horizont, die direct op de C-horizont ligt.  
 
Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, 
zoals haardkuilen, in de bovengrond van de oorspronkelijke podzolgrond. Aangezien de podzolgrond is 
verdwenen, zijn eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen verloren gegaan. Tijdens het veldonderzoek zijn 
ook geen fragmenten vuursteen gevonden, die wijzen op een vindplaats uit deze periode. De hoge 
verwachting voor vuursteenvindplaatsen wordt daarom naar laag bijgesteld. 
 
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 mogelijk nog intact. Tijdens het booronderzoek zijn echter geen archeologische resten 
of indicatoren aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid een vindplaats uit deze periode. Daarom wordt de 
middelhoge verwachting voor nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen 
naar laag bijgesteld. De lage verwachting voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd blijft gehandhaafd.  
 

5.4 Aanbeveling 
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek 
geadviseerd. 
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Bijlage 1:    Overzicht van relevante geologische en archeologische 
tijdvakken 



Ouderdom
in jaren Chronostratigrafie MIS Lithostratigrafie

Holoceen 1
Formaties: Naaldwijk
(marien), Nieuwkoop
(veen), Echteld (fluviatiel)
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Allerød
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Laat-
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(Laat-
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5a
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Weichselien
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5d
Eemien
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Formatie

Formatie
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Formatie
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Formatie
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Boxtel
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(warme periode)
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12.745

13.675

14.025

15.700

29.000

50.000
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115.000

130.000

370.000

410.000

475.000

850.000

2.600.000

Overzicht geologische en archeologische tijdvakken



Cal. jaren
v/n Chr.

14C jaren Chronostratigrafie Pollen
zones Vegetatie Archeologische

perioden
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III

Loofbos
eik, els en hazelaar

overheersen
in zuiden speelt
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Late Dryas LW III parklandschap

Allerød LW II dennen- en
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Glaciaal)
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LW I open vegetatie met

kruiden en
berkenbomen

Laat-Paleolithicum
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Weichselien

(Pleniglaciaal)
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poolwoestijn en

perioden met een
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Weichselien

(Vroeg-
Glaciaal)
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een subarctisch
open landschap
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(warme periode) loofbos

Midden-Paleolithicum
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Vroeg-Paleolithicum
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8240
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Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder . (2003). Lithostratigrafie
volgens De Mulder . (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot . (1994). Atmosferische data volgens Stuiver . (1998).
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen.
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).

et al
et al et al et al



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2:    Combinatiekaart IKAW, AMK en Archis waarnemingen 
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Bijlage 3:    Boorpuntenkaart 
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Bijlage 4:    Boorprofielen 
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Beoordeling 
 

Bij grondwerkzaamheden in verband met de voorgenomen nieuwbouw in het plangebied 
Diepenheimseweg 49-51 te Neede, worden mogelijk archeologische waarden verstoord. Daarom is 

door Synthegra, in opdracht van Tauw, een archeologisch vooronderzoek verricht om de 
archeologische verwachting van het plangebied vast te stellen. De resultaten van dit onderzoek zijn 

vastgelegd in een rapport. 

De beoordeling van het onderzoeksrapport geeft geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke 

opmerkingen. 

Het onderzoek met bijbehorende rapportage is uitgevoerd conform de geldende normen en richtlijnen 
in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.1, protocol IVO). 

Ambtelijk advies 

 
Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek wordt in het plangebied geen 

vervolgonderzoek geadviseerd. Dit selectieadvies wordt onderschreven. 

Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een bouw- en/of aanlegvergunning 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. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van 
de gemeente Berkelland (mw. A. Lugtigheid) hiervan per direct in kennis te stellen. 

 


