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Samenvatting
In december 2007 en februari 2008 is door ArcheoPro een Inventariserend VeldOnderzoek
(IVO) uitgevoerd op een terrein aan de Muldersweg te Schandelo.
De aanleiding voor het onderzoek vormt de aanvraag van een bouwvergunning voor de bouw
van kassen binnen het plangebied.
Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) met
bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te
komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend
Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch
verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de
vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig
(kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen.
Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel moet binnen het plangebied met
name rekening worden gehouden met archeologische resten die dateren uit de periode
Bronstijd tot Middeleeuwen. De kans op de aanwezigheid hiervan is het grootst op het
noordelijke en op het centrale deel van het plangebied.
Uit zowel het bureauonderzoek als uit de binnen het plangebied gezette boringen blijkt dat het
zuidoostelijke deel van het plangebied gekenmerkt wordt door kleibodems en de centrale en
noordelijke delen door zandbodems.
Op het zuidoostelijke deel van het plangebied ligt de bouwvoor nagenoeg overal, direct op
klei. Deze klei vertoont geen sporen van bodemvorming. In verband met de uitstekende
vondstzichtbaarheid, is ook hier een vlakdekkende oppervlaktekartering uitgevoerd.
Op het centrale en op het zuidwestelijke deel van het plangebied maakt de gehele humusrijke
bovenlaag deel uit van de huidige bouwvoor en is in de meeste gevallen ook het hieronder
gelegen deel van de C-horizont in de bouwvoor opgenomen. De ook op het centrale deel van
het plangebied uitgevoerde oppervlaktekartering heeft geen archeologische indicatoren
opgeleverd.
Zowel de aanwezigheid van klei op het zuidoostelijke deel van het plangebied als de tot grote
diepte verstoorde bodem op het centrale en het zuidwestelijke deel van het plangebied, sluiten
goed aan bij de resultaten van het bureauonderzoek. De bodemkaart geeft immers voor het
zuidoostelijke deel de aanwezigheid van poldervaaggronden in zware zavel aan terwijl uit de
historische kaarten blijkt dat met name op het centrale en het zuidelijke deel van het
plangebied, aan het einde van de twintigste eeuw aanzienlijke bodemingrepen hebben
plaatsgevonden.
In tegenstelling tot de overige delen van het plangebied, worden de bodems op het noordelijke
deel van het plangebied gekenmerkt door de aanwezigheid van een esdek met daaronder een
nog deels intacte BC-horizont. Omdat op dit deel van het plangebied geen
oppervlaktekartering kon worden uitgevoerd, is het booronderzoek hier geïntensiveerd tot
ruim 20 boringen per hectare. Ondanks het zeven van het hierbij opgeboorde materiaal, zijn
Ook op dit deel van het plangebied geen archeologische indicatoren aangetroffen. In verband
met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het plangebied, zijn de
KNA-onderdelen Waardestelling en selectieadvies, in dit rapport niet nader uitgewerkt.
Al met al geven de resultaten van het onderzoek geen aanleiding om archeologisch
vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten
aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande
werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden.
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1 Inleiding
1.1 Algemeen
- Opdrachtgever: Biohof Jacobus B.V., Muldersweg 15, 5941 MX Velden
- Aanleiding onderzoek: Vergunningaanvraag voor de bouw van kassen
- Datum uitvoering veldwerk: december 2007, februari 2008
- Archis CIS nummer: 25720
- Bevoegd gezag: Provincie Limburg
- Bewaarplaats vondsten: Provincie Limburg
- Bewaarplaats documentatie: Provincie Limburg
1.2 Locatiegegevens:
- Provincie: Limburg
- Gemeente: Arcen en Velden
- Plaats: Schandelo
- Globale ligging: Ten oosten van Velden, ten zuiden van Schandelo
- Hoekcoördinaten plangebied:
o 210.920 / 381.540
o 211.090 / 381.640
o 211.160 / 381.520
o 211.090 / 381.470
o 211.250 / 381.200
o 211.500 / 381.120
o 211.430 / 380.900
o 211.260 / 380.960
- Oppervlakte plangebied: 8.6 ha
- Eigendom: Particulier
- Toponiem: Muldersweg
- Grondgebruik: Weiland/akker
- Hoogteligging: ± 20 m +NAP
- Bepaling locaties: GPS Garmin, meetlinten
- Onderzoeksgebied bureauonderzoek: Cirkel met een straal van één kilometer rond het
centrum van het plangebied
1.3 Onderzoek
In december 2007 en februari 2008 is door ArcheoPro een Inventariserend VeldOnderzoek
(IVO) uitgevoerd op een terrein aan de Muldersweg te Schandelo.
De aanleiding voor het onderzoek vormt de aanvraag van een bouwvergunning voor de bouw
van kassen binnen het plangebied.
Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) met
bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te
komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend
Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch
verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de
vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig
(kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen.
ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en richtlijnen
en is door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)
vergunning verleend tot het verrichten van bepaalde archeologische werkzaamheden in het
www.ArcheoPro.nl

Archeologische onderzoek Muldersweg, Schandelo, Gemeente Arcen en Velden.

ArcheoPro Rapport 767, Pagina 6

kader van het doen van opgravingen, bestaande uit prospectie door middel van
booronderzoek.
Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.Exaltus (senior-archeoloog), J. Orbons (senior
vakspecialist), Ma. M. Schepers (Junior-archeoloog) en W. van der Coelen (veld-technicus).

Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de
buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft. © Topografische Dienst Kadaster, Emmen,
2007
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2 Bureauonderzoek
2.1 Methode
Tijdens het bureauonderzoek wordt door de bestudering van beschikbare bronnen, kennis
vergaard omtrent de bodem en geologie van het onderzoeksgebied en de hierin bekende en te
verwachten archeologische waarden.
Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek kan de beste aanpak voor het
veldonderzoek worden bepaald.
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
-Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
-Archeologische MonumentenKaart (AMK)
-ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS)
-Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965
-Landschappen van Maas en Peel, J. Renes, 1999
-Bodemkaart 1:50.000
-Geomorfologische kaart 1:50.000
-Grote historische atlas van Nederland 1:50.000 1838-1857 (Deel 4)
-Grote historische topografische atlas van Nederland 1:25.000 1894-1926
-Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000
-Tranchotkaart

Figuur 2: Luchtfoto met daarop rood omlijnd het onderzoeksgebied. Bron:
http://maps.google.nl/.
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2.2 Geo(morfo)logie en bodem
Al tijdens het Midden-Pleistoceen (de periode van de ijstijden) maakte het gebied rond
Schandelo deel uit van het stroomgebied van de Maas. De Maas vormde destijds een
vlechtende rivier met talrijke stroomgeulen waarin en waarlangs rivierzand en grind (de
formatie van Veghel) werd afgezet. Aan het einde van het Pleistoceen raakten deze
afzettingen deels afgedekt met dekzand dat tot de Formatie van Boxtel wordt gerekend
(voorheen Formatie van Twente).
Het plangebied ligt op een relatief hooggelegen dalvlakteterras (legenda eenheid 4E9a op
figuur 3). Dit dalvlakteterras gaat pal ten westen van het plangebied over in een geul van een
vlechtend afwateringsstelsel (legenda eenheid 12R10 op figuur 3). In oostelijke richting gaat
het relatief hoog gelegen dalvlakteterras over in een laaggelegen dalvlakteterras. (legenda
eenheid 4E9 op figuur 3).
De relatief hoge ligging van het plangebied is duidelijk herkenbaar op de uitsnede uit het
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; zie figuur 4). Hierop is tevens te zien dat de hoge
ligging met name geldt voor het westelijke deel van het plangebied en dat het zuidoostelijke
deel van het plangebied aanmerkelijk lager ligt.
De bovengrond binnen het plangebied bestaat uit grof zand. In dit grove zand zijn op het
relatief hoog gelegen dalvlakteterras volgens de bodemkaart hoge bruine enkeerdgronden
ontstaan. Dergelijke gronden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een tenminste 50
centimeter dik oud-bouwlanddek. Een dergelijk bouwlanddek is ontstaan tengevolge van
eeuwenlange
bemesting met
plaggenmest. Op het
laaggelegen
dalvlakteterras geeft
de bodemkaart
poldervaaggronden
aan die zijn
gevormd in zware
zavel.

Figuur 3: Uitsnede uit de geomorfologische kaart met daarin rood omlijnd
het plangebied
www.ArcheoPro.nl
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Figuur 4: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarin rood omlijnd het
plangebied.
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2.3 Archeologie
Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) ligt het grootste deel van
plangebied in een zone met een hoge kans op het aantreffen van archeologische waarden.
Alleen het relatief laaggelegen zuidoostelijke deel, ligt in een zone met een middelmatige
kans op het aantreffen van archeologische waarden.
Binnen het onderzoeksgebied liggen twee monumenten. Het eerste monument, 82, vormt
samen met de waarnemingen 1418 en 52090 de vermoedelijke resten van een Romeinse villa.
Op de noordgrens van het onderzoeksgebied ligt waarneming 1387. Hier is aardewerk uit de
Romeinse tijd aangetroffen.
Waarneming 28618 betreft de vondst van een spinsteentje uit de Middeleeuwen en diverse
bijlen. Deze bijlen zijn in Archis niet nader gespecificeerd. De betreffende vondsten zijn niet
met zekerheid op deze locatie aangetroffen. Het betreft een melding uit 1966 die
onnauwkeurig is beschreven. Uit het nogal algemene coördinaat (slechts op 500 meter
nauwkeurig) moet worden afgeleid dat de vondsten ergens uit deze omgeving afkomstig zijn
en mogelijk helemaal niet binnen het plangebied zijn aangetroffen.
In het zuiden van het onderzoeksgebied liggen de waarnemingen 26668 en 28624.
Waarneming 28668 betreft aardewerkresten uit het Vroeg - Neolithicum en niet nader
gedateerde vuursteenvondsten. Waarneming 28624 betreft aardewerkvondsten uit de periode
Late Bronstijd tot Midden IJzertijd.
Tabel 1
Monumenten en waarnemingen
Nummer Coördinaat
Periode
211.500/382.200 Romeinse Tijd
82
211.500/382.200
16554
1387
211.500/382.200 Romeinse Tijd
1418
211.250/381.820 Romeinse Tijd
28618
211.000/381.500 -Onbekend
-Bronstijd
-Middeleeuwen
28624
211.400/380.400 Late Bronstijd – Midden
IJzertijd
28668
211.350/380.600 -Vroeg Neolithicum
-Onbekend
52090
211.200/381.820 Romeinse Tijd

Vondsten
Villacomplex
Aardewerk
Stenen fundering en dakpak
-Diverse bijlen
-Bronzen speerpunt
-Spinklosje
Aardewerk
-Aardewerk
-Vuursteenvondsten
Stenen kelder en kuilvullingen

2.4 Informatie amateurarcheologen
In de provinciale lijst van amateurarcheologen staan geen contactpersonen vermeld met
betrekking tot het onderzoeksgebied.

2.5 Aardkundige waarden
Vergelijking van de geo(morfo)logische gegevens met het AHN-beeld en de historische
kaarten, laat zien dat de morfologie van het landschap binnen het plangebied, vrijwel volledig
bepaald wordt door de geomorfologie. De geomorfologische kaart kan in dit geval dan ook
beschouwd worden als de kaart van aardkundige waarden.

www.ArcheoPro.nl

Archeologische onderzoek Muldersweg, Schandelo, Gemeente Arcen en Velden.

ArcheoPro Rapport 767, Pagina 11

Figuur 5: Kaart met Archis-gegevens met daarop een cirkel met een straal van één kilometer
rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.
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2.6 Historie
De kaart van Tranchot uit 1805 toont dat het plangebied destijds al aan de rand van het dorp
Schandelo lag. Het plangebied wordt op deze kaart doorkruist door enkele paden/veldwegen.

Figuur 6: Tranchot
De kaart van Renes bevestigt het oude wegenpatroon dat van voor 1810 stamt. Ook is
aangegeven dat het plangebied behoort tot de zone van het dorp Schandelo.

Figuur 7: Kaart historische elementen naar Renes.
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Figuur 8 toont achtereenvolgens topografische kaarten van het onderzoeksgebied uit 1837,
1890, +/-1960 en 2007. Op deze kaarten is te zien dat het plangebied gedurende de afgelopen
tweehonderd jaar ten zuiden van de oude kern van het dorp Schandelo gelegen heeft. In 1837
maakt het plangebied deel uit van een tamelijk grootschalig akkercomplex dat doorsneden
wordt door paden. Deze situatie blijft tot in de tweede helft van de twintigste eeuw, nagenoeg
onveranderd. Aan het einde van de twintigste eeuw is het plangebied volledig opnieuw
ingericht. De oude paden zijn verdwenen en het gebied is opnieuw verkaveld. Aan de
westkant van het plangebied zijn enkele huizen gebouwd en aan de oostkant is een agrarisch
bedrijf met kassen verschenen.

Figuur 8: Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1837, 1890, +/-1960
en 2007. © Topografische Dienst Kadaster, Emmen, 2007
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2.7 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Verwachte perioden (datering)
Op basis van de bekende gegevens omtrent archeologische waarden in het gebied moet
worden geconcludeerd dat archeologische vondsten binnen het onderzoeksgebied met name
dateren uit de perioden Bronstijd tot en met de Middeleeuwen. Een slecht gedocumenteerde
archiswaarneming plaatst mogelijk aardewerk uit het Vroeg-Neolithicum binnen het
onderzoeksgebied. Uit het Paleolithicum en het Mesolithicum zijn binnen het
onderzoeksgebied geen vondsten bekend. Hoewel uit de Bronstijd en de IJzertijd wel zekere
vindplaatsen bekend zijn, lijkt de bewoning vooral in de Romeinse tijd geïntensiveerd te zijn.
Complextypen
Resten uit het Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd of Middeleeuwen in het gebied
kunnen zowel bestaan uit nederzettingsresten, resten van grafvelden als uit de resten van
verkavelingsystemen van landbouwarealen.
Uiterlijke kenmerken
Nederzettingsresten uit alle perioden zullen binnen het plangebied uit vondststrooingen en
grondsporen bestaan. Grondsporen kunnen zijn afgedekt door een oud bouwlanddek.
Specifieke ligging (locatie)
De ligging pal ten zuiden van de historische bebouwing van Schandelo betekent
waarschijnlijk dat het plangebied in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd intensief in
agrarisch gebruik zal zijn geweest.
Mogelijke verstoringen
Het eeuwenlange gebruik als akkerland en de drastische herinrichting aan het einde van de
twintigste eeuw, hebben vrijwel zeker tot verstoring van de bovengrond geleid. Indien
inderdaad een (intact) esdek binnen het plangebied aanwezig is, kunnen hieronder gelegen
sporen, goed bewaard zijn gebleven.
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2.8 Onderzoeksstrategie
In eerste instantie wordt geboord met een dichtheid van zes boringen per hectare waarbij de
boorpunten in een netwerk staan met telkens 50 meter tussen de boringen en 40 meter tussen
de boorraaien. Indien blijkt dat de huidige grondbewerking tot in de natuurlijke bodem reikt
en een goede vondstzichtbaarheid heerst, is een oppervlaktekartering het meest geschikt voor
het opsporen van archeologische indicatoren. De meeste van de archeologische vondsten in de
omgeving van het plangebied zijn immers gedaan als oppervlaktevondsten. Overal waar het
booronderzoek archeologische indicatoren en/of een intact bodemprofiel en/of een esdek
oplevert, en overal waar geen oppervlaktekartering mogelijk is, wordt het boornetwerk
verdicht tot 20 boringen per hectare. De afstanden tussen de boringen en de boorraaien
worden in dat geval gehalveerd. Een dergelijke boordichtheid voldoet volgens de Leidraad
inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006), om
vindplaatsen in zand op te sporen.
Voor het booronderzoek wordt gebruik gemaakt van een edelmanboor met een diameter van
15 cm. Het hiermee opgeboorde zand wordt gezeefd op een zeef met een maaswijdte van vier
millimeter. Indien klei wordt opgeboord, wordt dit laagsgewijs afgesneden.
Van alle boorpunten wordt de NAP-hoogte bepaald
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3 Veldonderzoek
3.1 Verrichte werkzaamheden
- Positie boringen: regelmatige verdeling over het plangebied, zie figuur 11.
- Gebruikt boormateriaal: Edelmanboor met diameter van 15 cm.
- Totaal aantal boringen: 125
- Boordichtheid: ± plaatselijk 6 en plaatselijk 20 boringen per hectare
- Geboorde diepte: 0.8 – 2,0 m -Mv
- Inmeten boorlocaties: GPS, meetlint en waterpas
- Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.1)
- Inspectie bodemontsluitingen: Ten tijde van het veldonderzoek vormden de delen van
het plangebied waarop de boringen 1 tot en met 23, 27 tot en met 35 en 43, 47, 48 en
49 zijn gezet, akkers met een uitstekende vondstzichtbaarheid. Om deze reden is hier
een vlakdekkende oppervlaktekartering uitgevoerd. Hierbij zijn geen archeologische
indicatoren aangetroffen.
3.2 Resultaten booronderzoek
De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De resultaten van het
booronderzoek zijn opgesomd in Bijlage 1.
Tijdens het veldonderzoek is in eerste instantie geboord in een verspringend grid met telkens
50 meter tussen de boringen en 40 meter tussen de boorraaien (boringen 1 tot en met 56 en
boringen 102 tot en met 125). Tijdens dit booronderzoek bleek dat het zuidoostelijke deel van
het plangebied, waarop de boringen 1 tot en met 23 zijn gezet, overwegend uit klei bestaat.
Alleen in de boringen 6, 7, 11 en 12 is onder de bouwvoor zand aangetroffen. Dit zand is
grijs, bevat geen humus en vertoont geen sporen van bodemvorming. De bouwvoor in dit deel
van het plangebied wordt gevormd door een 30 tot 60 cm dikke bouwvoor die uit humusrijk
zand bestaat. De klei onder de bouwvoor bevat geen humus en lijkt behalve aan oxidatie, niet
aan bodemvorming te hebben blootgestaan. Op dit deel van het plangebied kon een
vlakdekkende oppervlaktekartering worden uitgevoerd. Hierbij zijn geen archeologische
indicatoren aangetroffen. Ook het zeven van het zand uit de bouwvoor en het laagsgewijs
afsnijden van de opgeboorde klei, heeft hier geen archeologische indicatoren opgeleverd.
Over het geheel genomen is op dit deel van het plangebied geen esdek aanwezig. De dikte van
de bouwvoor komt over het geheel genomen overeen met die van een moderne akkerlaag (±
40 cm) en loopt door tot onderin de niet door bodemvorming beïnvloede afzettingen. In
verband met het ontbreken van archeologische indicatoren aan het maaiveld en in de
boringen, alsmede in verband met het ontbreken van sporen van bodemvorming onder de
bouwvoor, heeft hier verder geen intensivering van het booronderzoek plaatsgevonden.
Op het centrale deel van het plangebied waarop de boringen 24 tot en met 35 en 42, 43 en 47
tot en met 49 zijn gezet, varieert de bouwvoor in dikte tussen 20 en 75 cm. Ook hier bedraagt
de dikte van de humusrijke bovenlaag over het geheel genomen ongeveer 40 cm en komt deze
overeen met die van een moderne bouwvoor. Onder de bouwvoor is in de boringen 26, 27, 28,
34, 35, 47 en 48, een verstoorde laag aangetroffen die bestaat uit geel zand met daarin
brokken geelbruin zand. De geelbruine brokken lijken het restant te vormen van een BChorizont. In alle overige op dit deel van het plangebied gezette boringen, bleek direct onder de
bouwvoor het schone zand van de C-horizont aanwezig te zijn. Ten tijde van het
veldonderzoek vormden deze delen van het plangebied akkers met een uitstekende
vondstzichtbaarheid. Om deze reden is hier een vlakdekkende oppervlaktekartering
uitgevoerd. Hierbij zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Ook het zeven van het
opgeboorde zand heeft hier geen archeologische indicatoren opgeleverd. In verband met het
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ontbreken van archeologische indicatoren aan het maaiveld en in de boringen, alsmede in
verband met het ontbreken van sporen van bodemvorming onder de bouwvoor, heeft hier
verder geen intensivering van het onderzoek plaatsgevonden.
Op het meest noordelijke terreindeel waarop de boringen 36 tot en met 41, 44, 45, 46 en 50 tot
en met 56 zijn gezet, bleek eveneens een ongeveer 40 cm dikke bouwvoor aanwezig te zijn.
Plaatselijk bleek deze laag bijzonder dik (zie figuur 9).
Ter plaatse van de boringen 37, 39, 49, 52 en 54 was de laag humusrijke bovengrond dikker
dan 50 cm en kwalificeert deze derhalve als esdek. In veel boringen is onder dit esdek een nog
(deels) intacte BC-horizont aangetroffen. Op dit deel van het plangebied was in verband met
de aanwezige vegetatie, geen oppervlaktekartering mogelijk. In verband hiermee en vanwege
de aanwezigheid van een esdek en een deels intacte BC-horizont, is het booronderzoek hier
geïntensiveerd tot ruim 20 boringen per hectare. Hiertoe zijn de boringen 57 tot en met 101
gezet. Hoewel ook hier al het opgeboorde zand is gezeefd, zijn ook op dit deel van het
plangebied geen archeologische indicatoren aangetroffen. Wel bleek hierbij dat ook de
humusrijke bovengrond in de boringen 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 69, 73, 76, 77, 78, 79,
81, 83, 89, 90, 92, 93, 97 en 100, dikker is dan 50 cm en derhalve kwalificeert als esdek.
In februari 2008 zijn i.v.m. de uitbreiding van het zuidelijke deel van het plangebied, de
boringen 102 tot en met 125 gezet. Ook deze boringen zijn gezet in een verspringend grid met
telkens 50 meter afstand tussen de boringen en 25 meter afstand tussen de boorraaien. In de
boringen 102, 104 en 105 is klei aangetroffen. Dit sluit goed aan bij de boorresultaten op het
hier direct ten noorden van gelegen deel van het plangebied. Opmerkelijk veel van de overige
boringen (19 van de 21) worden gekenmerkt door een tot onder de bouwvoor verstoord
bodemprofiel. Dit blijkt uit de aanwezigheid onder de bouwvoor van een laag zand die bestaat
uit schoon zand dat vermengd is met brokken geelbruin zand. Net als op het centrale deel van
het plangebied lijkt dit geelbruine zand oorspronkelijk een BC-horizont te hebben gevormd.
Hiermee sluiten de
boorresultaten op dit deel van het
plangebied aan op die binnen het
centrale deel van het plangebied.
Ook hier bleek de bodem op de
meeste plaatsen tot onder de
bouwvoor verstoord te zijn. In de
boringen 106 en 110 is bleek
dicht onder het oppervlak
ondoordringbaar puin of beton
aanwezig te zijn.
In verband met de sterke
verstoring van de bouwvoor op
het zuidwestelijke deel van het
plangebied, heeft ook hier geen
intensivering van het
booronderzoek plaatsgevonden.
Figuur 9: De dikke, door laterale grondwaterverplaatsing
ontstane gleylaag zoals deze is waargenomen in boring 44.
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Figuur 10a: Boorprofielen 36-38, 71-74, 59-43, 76-79, 44-49 en 81-86
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Figuur 10b: Boorprofielen 65-93, 87-92, 53-56, 94-95, 96-98 en 99-101
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Figuur 10c: Boorprofielen 27-31, 32-35, 125-122, 114-25 en 121-26
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Figuur 10d: Boorprofielen 108-21, 106-18, 104-14, 103-9 en 102-5
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Figuur 11: Boorpunten met verstoringsdiepten. © Topografische Dienst Kadaster, Emmen,
2007
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4 Conclusies en aanbevelingen (selectieadvies)
Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel moet binnen het plangebied met
name rekening worden gehouden met archeologische resten die dateren uit de periode
Bronstijd tot Middeleeuwen. De kans op de aanwezigheid hiervan is het grootst op het
noordelijke en op het centrale deel van het plangebied.
Uit zowel het bureauonderzoek als uit de binnen het plangebied gezette boringen blijkt dat het
zuidoostelijke deel van het plangebied gekenmerkt wordt door kleibodems en de centrale en
noordelijke delen door zandbodems.
Op het zuidoostelijke deel van het plangebied ligt de bouwvoor nagenoeg overal, direct op
klei. Deze klei vertoont geen sporen van bodemvorming. In verband met de uitstekende
vondstzichtbaarheid, is ook hier een vlakdekkende oppervlaktekartering uitgevoerd.
Op het centrale en op het zuidwestelijke deel van het plangebied maakt de gehele humusrijke
bovenlaag deel uit van de huidige bouwvoor en is in de meeste gevallen ook het hieronder
gelegen deel van de C-horizont in de bouwvoor opgenomen. De ook op het centrale deel van
het plangebied uitgevoerde oppervlaktekartering heeft geen archeologische indicatoren
opgeleverd.
Zowel de aanwezigheid van klei op het zuidoostelijke deel van het plangebied als de tot grote
diepte verstoorde bodem op het centrale en het zuidwestelijke deel van het plangebied, sluiten
goed aan bij de resultaten van het bureauonderzoek. De bodemkaart geeft immers voor het
zuidoostelijke deel de aanwezigheid van poldervaaggronden in zware zavel aan terwijl uit de
historische kaarten blijkt dat met name op het centrale en het zuidelijke deel van het
plangebied, aan het einde van de twintigste eeuw aanzienlijke bodemingrepen hebben
plaatsgevonden.
In tegenstelling tot de overige delen van het plangebied, worden de bodems op het noordelijke
deel van het plangebied gekenmerkt door de aanwezigheid van een esdek met daaronder een
nog deels intacte BC-horizont. Omdat op dit deel van het plangebied geen
oppervlaktekartering kon worden uitgevoerd, is het booronderzoek hier geïntensiveerd tot
ruim 20 boringen per hectare. Ondanks het zeven van het hierbij opgeboorde materiaal, zijn
Ook op dit deel van het plangebied geen archeologische indicatoren aangetroffen. In verband
met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het plangebied, zijn de
KNA-onderdelen Waardestelling en selectieadvies, in dit rapport niet nader uitgewerkt.
Al met al geven de resultaten van het onderzoek geen aanleiding om archeologisch
vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten
aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande
werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden.
Indien onverhoopt toch archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden, deze
gemeld dienen te worden bij de gemeente Arcen en Velden, conform Monumentenwet 1988,
laatste wijzing van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder.

Drs. R.P. Exaltus
Senior-archeoloog

www.ArcheoPro.nl

Archeologische onderzoek Muldersweg, Schandelo, Gemeente Arcen en Velden.

ArcheoPro Rapport 767, Pagina 24

Archeologische tijdschaal
Periode
Datering
Midden- en Laat Paleolithicum (oude steentijd) 250.000
- 9000
Mesolithicum (midden steentijd)
9000
- 4500
Neoliticum (nieuwe steentijd)
4500
- 2100
Bronstijd
2000
- 800
IJzertijd
800
- 12 v. chr
Romeinse tijd
12 v chr
- 500 n. chr.
Vroege middeleeuwen
500
- 1000
Late middeleeuwen
1000
- 1500
Nieuwe tijd
1500
- heden
Tijdschaal volgens Es. Van W.A., Sarfatij, H. & P.J. Woltering (red.) 1988
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Bijlage 1: Boorbeschrijving
Algemene kopgegevens
Soort boring
Projectnummer
Projectnaam
Deelgebied
Organisatie
CIS-code
coördinaatsysteem
Coördinaatsysteemdatum
Locatiebepaling
Referentievlak
Bepaling maaiveldhoogte
Boormethode
Boordiameter
Opdrachtgever

BAR
07-078-S
Muldersweg, Schandelo
Nvt
ArcheoPro
25720
RD2000
ETRS89
GPS en meetlint
NAP
AHN – Waterpas
Guts en edelman
3 cm en 15cm
Biohof Jacobus, Velden
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