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Actualisatie bestemmingsplan bedrijventerreinen te Ruurlo 

 

Om het bodemarchief te beschermen heeft Nederland in 1992 het Verdrag van Valletta ondertekend. Een 

belangrijk uitgangspunt van dit verdrag is dat het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in de bodem bewaard 

blijft (behoud in situ). Als dit niet mogelijk is, wordt er opgegraven (behoud ex situ). Bij ingrepen waarbij de 

ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat de eventueel aanwezige archeologische waarden 

niet worden aangetast. Het Verdrag van Valletta is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving door een 

herziening van de Monumentenwet 1988. De herziening, onderdeel van de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg (WAMZ), is op 1 september 2007 van kracht geworden. De WAMZ staat vanaf dan bekend 

onder de naam Monumentenwet 1988.  

Bij ruimtelijke plannen dient, conform de WAMZ, vooraf worden beoordeeld of er eventueel sprake is van 

archeologische waarden. 

 

Volgens de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Berkelland geldt voor het grootste deel van het 

bedrijventerrein te Ruurlo een hoge archeologische verwachting (rode zone, AWV categorie 6). Voor een 

tweetal kleinere zones in het centrale deel en in het uiterste zuidoostelijke deel geldt een middelmatige 

archeologische verwachting (gele zone, AWV categorie 8). In het uiterste westelijke deel ligt een kleine zone 

met een lage archeologische verwachting (groene zone, AWV categorie 9) dat is vergraven of afgegraven 

(verticale arcering). Er bevinden zich twee bekende archeologische vindplaatsen in het zuidelijke deel van het 

bedrijventerrein (rode stippen, AWG categorie 3). 

 
Afbeelding: De ligging van de bedrijventerreinen (Schansekamp, Venterkamp en Everskamp) op de 

Archeologische Beleidskaart van de gemeente Berkelland, aangegeven met het blauwe kader. 
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AWG categorie 3 (bekende archeologische vindplaats met rondom attentiezone van 50 m): 

Streven naar behoud in huidige staat. Bodemingrepen dieper dan de bouwvoor of bekende bodemverstoring 

vermijden. Indien behoud niet mogelijk is, dan bij bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld en 

groter dan 100 m² vroegtijdig inventariserend archeologisch onderzoek.  

AWV categorie 6 (hoge archeologische verwachting):  

Het betreft gebieden die zijn afgedekt door een plaggendek waardoor eventuele archeologische resten goed 

zijn geconserveerd. Er geldt een streven naar behoud in huidige staat. Indien behoud niet mogelijk is, dan 

dient bij bodemingrepen dieper dan -40 cm beneden maaiveld en groter dan 100 m² vroegtijdig 

inventariserend veldonderzoek plaats te vinden. Conform het gemeentelijk beleid dient dit volgens IVO-

protocol 1 uitgevoerd te worden (karterend booronderzoek). 

AWV categorie 8 (middelmatige archeologische verwachting): 

Hiervoor geldt streven naar behoud in huidige staat. Indien behoud niet mogelijk is, dan dient bij 

bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld en groter dan 100 m² vroegtijdig inventariserend 

veldonderzoek plaats te vinden. Conform het gemeentelijk beleid dient dit volgens IVO-protocol 2 uitgevoerd 

te worden (verkennend booronderzoek met een eventuele doorstart naar een karterend booronderzoek). 

AWV categorie 9 (lage archeologische verwachting): 

Hiervoor geldt dat bij planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening bij bodemingrepen dieper dan 30 

cm beneden maaiveld en groter dan 2.500 m² vroegtijdig inventariserend veldonderzoek dient plaats te 

vinden. Conform het gemeentelijk beleid dient dit volgens IVO-protocol 2 uitgevoerd te worden (verkennend 

booronderzoek met een eventuele doorstart naar een karterend booronderzoek). 

Ter plaatse van de ver- of afgegraven zone (verstoringsdiepte onbekend) binnen AWV categorie 9: 

Aard van het onderzoek afhankelijk van onderliggende verwachtingszone (=AWV categorie 9) en 

verstoringsdiepte. 

 

In delen van de zone van de bedrijventerreinen is in het verleden reeds archeologische onderzoek uitgevoerd.  

 

Groene kader (vervolgonderzoek of behoud aanbevolen): 

Bij bodemingrepen archeologisch onderzoek noodzakelijk. De aard van het onderzoek is afhankelijk van het 

voorafgaande onderzoek. 

Rode kader (geen vervolgonderzoek of behoud aanbevolen): 

Bij bodemingrepen controleren of het uitgevoerde onderzoek voldoet aan de nu gestelde eisen van de 

gemeente Berkelland. Zo ja, dan is geen vervolgonderzoek nodig. 

Gele kader (status onbekend): 

Bij bodemingrepen eerst de status binnen de AMZ-cyclus vaststellen. Afhangend daarvan is eventueel een 

vervolgonderzoek noodzakelijk. 

Het betreft een archeologische begeleiding door Synthegra in 2007 ter plaatse van de gesloopte boerderij De 

Vente en een proefsleuvenonderzoek rondom deze boerderij. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn de 

resten uit meerdere perioden, namelijk de volle middeleeuwen (10e tot en met de 12e eeuw, Gasselte B 

sporen) en de late middeleeuwen (14e eeuw, boerderij De Vente) aangetroffen. De aanwezigheid van een 

fragment handgevormd aardewerk uit de ijzertijd en lichtgrijze, uitgeloogde sporen suggereert dat (de 

omgeving van) het deelgebied De Vente te Ruurlo ook in die periode was bewoond. Dit gebied wordt daarom 

als behoudenswaardig geacht. Na de uitgevoerde onderzoeken is het terrein vrijgegeven voor ontwikkeling, 

waarbij amateur-archeologen van “Old Reurle” nog de kans krijgen voor het doen van waarnemingen voor 

zover zich de gelegenheid zou voordoen (onderzoeksmeldingen 25.145 en 25.446). 
 


