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Samenvatting
In opdracht van het waterschap Drents Overijsselse Delta is door SWECO Nederland B.V.
een bureauonderzoek opgesteld voor het plangebied van de Soestwetering en de
Breebroeksleiding in de gemeente Deventer en de gemeente Rijssen-Holten. Aanleiding zijn
de geplande maatregelen in deze waterlopen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn
Water.
Het plangebied wordt gekenmerkt door beekdalen en afwisselend dekzandruggen en koppen en fluviatiele terrassen met (jonge) dekzandwelvingen. De bodems in het
plangebied betreffen voornamelijk beekeerdgronden. Deze gronden zijn in het verleden te
nat geweest voor permanente vestiging. Aan de randen van de lager gelegen beekdalen
bevinden zich echter iets hoger gelegen dekzandruggen en -kopjes en fluviatiele terrassen
waarop stuifzanden zijn afgezet. In enkele van deze relatief hoger gelegen
dekzandgebieden zijn plaggendekken aanwezig. Deze locaties hebben een middelhoge tot
hoge verwachting voor het aantreffen van bewoningsresten ten aanzien van alle perioden
vanaf het Laat-Paleolithicum, mits er sprake is van een intact dekzandniveau. Naast deze
zones met een middelhoge tot hoge verwachting op basis van landschappelijke kenmerken
kunnen in de beekdalen specifieke, beekdalgerelateerde puntvondsten verwacht worden,
zoals bruggen, voordes, afvaldumps, visfuiken, eendenkooien, rituele deposities etc.. In de
beekdalgebieden met een lage verwachting liggen enkele op basis van historische bronnen
vastgestelde bruggen en historische wegen en ook komt een enkel element uit de Tweede
Wereldoorlog voor.
Advies
De werkzaamheden die gepaard gaan met de aanleg van brede natuurvriendelijke oevers,
een robuust watersysteem en een zwaluwenwand hebben een beperkte oppervlakte maar
kunnen dieper dan 50 cm – maaiveld zijn. Geadviseerd wordt om verkennend
booronderzoek te verrichten ter plaatse van delen van het plangebied die grenzen aan of
zich bevinden in zones met een middelhoge tot hoge archeologische verwachting en waar
graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm gepland zijn. Doel is het in kaart brengen van de
bodemopbouw in deze zones. Op locaties waar de werkzaamheden plaatsvinden in en nabij
een plaggendek wordt geadviseerd om proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Vanwege de
beperkte verstoringsdiepte van de plannen in en nabij de Spanjaardsdijk 92 en 94 kan
volstaan worden met het archeologisch begeleiden van de werkzaamheden hier.
Voor de locaties waar historische bruggen, vonders en wegen en het element uit de Tweede
Wereldoorlog zijn gelegen wordt geadviseerd de werkzaamheden onder archeologische
begeleiding uit te voeren.
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Tabel 1.1

Overzicht van archeologische perioden1

Periode
Laat-Paleolithicum (Oude Steentijd)
Mesolithicum (Midden Steentijd)

Tijd
9.000 v.Chr.

to
t-

Neolithicum (Nieuwe Steentijd)

5.325 v.Chr.

-

9.000
v.Chr.
4.900
v.Chr.
1.900

Bronstijd

1.900 v.Chr.

-

v.Chr.
800 v.Chr.

IJzertijd

800 v.Chr.

-

12 v.Chr.

Romeinse Tijd

12 v.Chr.

-

450 n.Chr.

Vroege Middeleeuwen

450

-

Late Middeleeuwen

1.050

-

1.050
n.Chr.
1.500

Nieuwe Tijd

1.500

-

n.Chr.
heden

Tabel 1.2

Indeling van het Kwartair

Chronostratigrafie
Kwartair
Holoceen

Pleistoceen

Subatlanticum
Subboreaal
Atlanticum
Boreaal
Preboreaal
Laat
Weichselien (ijstijd)
Eemien
Midden
Saalien (ijstijd)
Elsterien (ijstijd)
Vroeg

1

Jaren geleden
3.000 - heden
5.000 - 3.000
8.000 - 5.000
9.000 - 8.000
10.000 - 9.000
130.000 - 10.000
120.000 - 10.000
130.000 - 120.000
800.000 - 130.000
200.000 - 130.000
400.000 - 315.000
2.400.00 - 800.000
0

Bron: Archeologisch Basis Register 1992.
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1

Inleiding

1.1
Aanleiding van het onderzoek
In opdracht van het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft Sweco Nederland B.V. een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de waterlopen en de aanliggende
oeverzones van de Soestwetering en de Breebroeksleiding. Het plangebied is grotendeels
in de gemeente Deventer gesitueerd (circa 10 km) (zie Bijlage 1); een deel van de
Soestwetering ligt in de gemeente Rijssen-Holten (2km). De aanleiding voor dit onderzoek
is de geplande optimalisatie van de Soestwetering en de Breebroeksleiding ten behoeve
van de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn heeft tot doel de kwaliteit van het
oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. In het plangebied worden onder
andere natuurvriendelijke oevers en vistrappen aangelegd. Bij de geplande ingrepen gaan
eventuele archeologische resten in het bodemarchief verloren. Conform het beleid van de
gemeente Deventer en de gemeente Rijssen-Holten (vastgesteld in bestemmingsplannen)
dient ten behoeve van de omgevingsvergunning archeologisch onderzoek plaats te vinden.
1.2
Methodiek
Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform SIKB BRL 4000 protocol 4002 en
bestaat uit elf processtappen:
1. afbakenen plan- en onderzoeksgebied; vaststellen consequenties toekomstig gebruik
(LS01);
2. aanmelden onderzoek bij Archis;
3. vermelden (en toepassen) overheidsbeleid (LS01);
4. beschrijven huidig gebruik (LS02);
5. beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03);
6. beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden ondergrond (LS02,
LS03, LS04);
7. beschrijven bekende archeologische en aardwetenschappelijke kenmerken (LS04);
8. opstellen gespecificeerde verwachting en formuleren onderzoeksstrategie (LS05);
9. opstellen standaardrapport bureauonderzoek (LS06);
10. aanleveren standaardrapport - afmelden onderzoek in Archis;
11. aanleveren digitale gegevens bij e-depot (DS05).
Processtappen 1 tot en met 7 leveren gegevens op basis waarvan de gespecificeerde
verwachting (stap 8) wordt opgesteld. Deze stappen worden behandeld in paragraaf 1.1 en
hoofdstuk 2. Processtap 9 resulteert in het voorliggende rapport. Processtappen 10 en 11
hebben betrekking op het openbaar maken van het bureauonderzoek voor derden bij onder
meer Archis en het e-Depot.
1.3
Doelstelling en vraagstelling
De bodemingrepen die gepaard gaan met de geplande werkzaamheden zullen eventueel
aanwezige archeologische resten in de bodem verstoren en/of vernietigen. Derhalve dienen
voorafgaand aan die werkzaamheden de archeologische waarden binnen het plangebied in
kaart te worden gebracht. Het doel van het bureauonderzoek is inzicht te krijgen in de
archeologische waarde van het plangebied. Het onderzoek richt zich op de vraag of er in
het plangebied archeologische waarden aangetroffen kunnen worden.
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
• zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig?
• is het plangebied voldoende onderzocht. Zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek wordt geadviseerd?
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2

Bureauonderzoek

2.1

Afbakening plangebied, huidig gebruik en toekomstig gebruik

2.1.1
Afbakening plan- en onderzoeksgebied
Het plangebied wordt gevormd door de loop van de Breebroeksleiding en de bovenloop van
de Soestwetering in Salland. De exacte locatie van het plangebied wordt weergegeven in
bijlage 1. Het onderzoeksgebied betreft het gebied waarover informatie wordt verzameld om
een goed beeld te krijgen van de archeologische waarden zodat een verwachtingsmodel
kan worden opgesteld.
2.1.2
Huidig gebruik van het plangebied
Het plangebied omvat de waterlopen zelf en de direct aanliggende oeverzones. Enkele
aanliggende percelen langs de waterlopen die eveneens onderdeel zijn van het plangebied
zijn momenteel in gebruik als akkerland en weiland.

Afbeelding 2-1: Huidige situatie Soestwetering (bron: A.M. Koeneman)
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Afbeelding 2-2: Breebroeksleiding (bron: A.M. Koeneman).

2.1.3
Toekomstig gebruik van het plangebied
In het plangebied worden diverse maatregelen genomen ten behoeve van de Europese
Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn heeft tot doel de kwaliteit van het oppervlakte- en
grondwater in Europa te waarborgen en te verbeteren. Ook worden in het kader van de
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) maatregelen genomen tegen de impact van
droogte. Met de voorgenomen maatregelen worden onder andere ook knelpunten in de
huidige waterhuishouding aangepakt en beleidsdoelstellingen gerealiseerd. Een nieuw
onderhoudsplan wordt opgesteld volgens de IBOOM-systematiek (Inrichting Beheer
Onderhoud Op Maat).
De maatregelen betreffen onder andere de herinrichting van de oevers, waarbij onder
andere een deel van de taluds worden aangepast om ruimte te maken voor de groei van
oeverplanten (natuurvriendelijke oevers). De waterlichamen worden volledig
vispasseerbaar. Ook zal het waterlichaam op enkele locaties verlegd of verdiept worden. De
exacte omvang van de afgravingen verschilt per deeltraject en is afhankelijk van het huidige
profiel ter plaatse. Op sommige trajecten zal de oeverzone bijvoorbeeld juist opgehoogd
worden. Naast deze ingrepen worden op meerdere locaties duikers, vaste stuwen en
knijpstuwen (vispassages) aangelegd en bomen gepland. Stuwen worden vispasseer
gemaakt. Deze activiteiten hebben een beperkte omvang. De schetsontwerpen van de
planontwikkeling zijn opgenomen in Bijlage 2.
In totaal betreft het circa 13 km aan watergangen. Het grootste deel van de oevers wordt
onder een ander talud aangelegd. Op enkele locaties wordt echter ook een
natuurvriendelijke (voor)oever gecreëerd, wordt een vispassage aangelegd, of zal een
ijsvogelwand worden aangelegd. Tevens worden enkele percelen heringericht voor een
robuuster watersysteem. Hoewel de bodemingrepen ter plaatse van deze percelen nog niet
exact bekend zijn, is de totale oppervlakte van deze ingrepen van enige omvang. Plaatselijk
wordt dieper dan 50 cm ontgraven. Vanwege de geplande bodemingrepen wordt het
bodemarchief verstoord en potentieel ook de archeologische waarden. Lokaal worden
percelen opgehoogd (ZON-maatregel) om water langer vast te kunnen houden.
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2.2
Overheidsbeleid
De gemeente Deventer heeft op basis van de gemeentelijke archeologische
verwachtingskaart (zie paragraaf 2.4.1.) een beleidskaart opgesteld 2 die vertaald is in het
vigerende bestemmingsplan (Buitengebied Deventer, 1e herziening, 01-03-2017). Hieruit
blijkt dat het plangebied in diverse zones met een archeologische dubbelbestemming ligt;
waarde – archeologie 1, 2 of 3 (Zie Bijlage 3 ). Op enkele locaties in het plangebied ligt een
dubbelbestemming waarde – archeologie 4. Dit zijn bekende historische bruggen en een
enkel opmarselement uit de Tweede Wereldoorlog. De vrijstellingsgrenzen zijn in de
onderstaande tabel opgenomen.
Tabel 2-1: Dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie (Bestemmingsplan Buitengebied Deventer)

Dubbelbestemming
Waarde – Archeologie 1
Waarde – Archeologie 2
Waarde – Archeologie 3
Waarde – Archeologie 4

Vrijstellingsgrenzen (onderzoek)
100 m2 en dieper dan 0,40 m onder
maaiveld
2.500 m2 en dieper dan 0,50 m onder
maaiveld.
500 m2 en dieper dan 0,50 m onder
maaiveld
200 m2 en dieper dan 0,50 m onder
maaiveld

Een deel van het plangebied Soestwetering is in de gemeente Rijssen-Holten gelegen.
Volgens het vigerende bestemmingsplan (Bestemmingsplan Buitengebied Rijssen-Holten,
vastgesteld, 1-11-2012) geldt voor delen van de Soestwetering een dubbelbestemming
Waarde - Archeologie hoog of middelhoog.

2

Vermeulen, 2015.
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Tabel 2-2: Dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie ( Rijssen-Holten)

Dubbelbestemming
Waarde – Archeologie Middelhoog
Waarde – Archeologie Hoog

Vrijstellingsgrenzen
5000 m2 en dieper dan 0,5 m onder
maaiveld
2500 m2 en dieper dan 0,5 m onder
maaiveld

De bovenstaande vrijstellingsgrenzen worden door de voorgenomen ontwikkeling in het
plangebied overschreden (zie paragraaf 2.1.3). Conform het archeologiebeleid is
archeologisch onderzoek noodzakelijk.
2.3
Aardwetenschappelijke kenmerken
Om de landschapsgenese in beeld te brengen is gebruik gemaakt van bodemkaarten en
geologische en geomorfologische kaarten. Met behulp hiervan worden de bodem en het
landschap beschreven. Onderdeel van deze studie vormt een analyse van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN).
Tabel 2-3

Aardwetenschappelijke informatie

Bron
Geologie
Geomorfologie

Bodemkunde
AHN

Informatie
Dekzanden en (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) op
fluvioperiglaciale afzettingen (Kreftenheye)
Smeltwaterdal uit het Pleistoceen (R230), beekdal (R42),
beek(dal)overstromingsvlakte (2M44), dekzandvlakte (M51) met
dekzandwelvingen (3L51yc) en dekzandruggen (3B53yc, 4B53yc).
beekeerdgronden (pZg23), veldpodzolgronden (H21 en Hn23), moerige
eerdgronden (vWz)
3 à 10 m +NAP

Geologie
Het plangebied lig in het dekzandlandschap van Salland.3 Salland is gelegen in het
IJsseldalbekken. Dit glaciale bekken wordt begrensd door stuwwallen: de Veluwe in het
westen en de Sallandse Heuvelrug in het oosten. Na het terugtrekken van het ijs is dit
bekken grotendeels opgevuld met fluvioglaciale smelwaterafzettingen. Sinds het Eemien
(130.00-115.000 jaar geleden) stroomde in het bekken een voorloper van de Rijn en zijn
rivierzanden afgezet (Formatie van Krefteheye). De IJsselrijn verlegde haar loop vóór of in
de laatste IJstijd. In de top van de Kreftenheye formatie zijn fluvioperiglaciale zanden
afgezet door smeltwaterbeken uit de Sallandse Heuvelrug. Deze beken hadden een
overwegend noordwest-zuidoost oriëntatie. Tijdens de laatste IJstijd heerste er een
toendraklimaat waarin eolische, periglaciale en fluviatiele processen zich afwisselden. In
koudere perioden trad winderosie op. In het laat glaciaal (12.500 – 10.000) is op de
fluvioperiglaciale afzettingen een pakket (jong) dekzand afgezet. In de beekdalen zijn
langgerekte dekzandruggen en duinkoppen ontstaan.
Aan het begin van het Holoceen steeg de temperatuur en sindsdien zijn nauwelijks
sedimenten afgezet. Mogelijk is er nog sediment afgezet door de beken die de Sallandse
heuvelrug ontwateren. Tegelijkertijd hebben deze beken de in de beekdalen afgezette
dekzanden verspoeld en archeologische vondstniveaus in en op deze afzettingen zijn
geërodeerd.
3

Berendsen, 2005. & Van Beek 2010.
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Geomorfologie en AHN
De geomorfologische kaart (Alterra 2017) geeft het reliëf en de vormen in het landschap
aan. Uit de kaart blijkt duidelijk dat de dekzandruggen en (beek-)-dalen uit het Weichselien
in Salland een oost-west gerichte structuur hebben. Het plangebied is grotendeels in een
beekdal (R42) of beek(dal)overstromingsvlakte gelegen (2M44). De Soestwetering ligt
volgens de kaart in een smeltwaterdal uit het Pleistoceen (R23). Afwisselend komen in het
onderzoeksgebied dekzandvlaktes (M51) met dekzandwelvingen (3L51yc) en
dekzandruggen (3B53yc, 4B53yc) voor. De gemeente Deventer heeft een eigen
vereenvoudigde geomorfologische kaart opgesteld die sterk overeenkomt met de kaart van
Alterra. Op deze kaart zijn echter ook de opgehoogde gronden (plaggendekken
aangegeven) (Zie Bijlage 4). Op het AHN (Zie Bijlage 5) is duidelijk te zien dat het reliëf
wordt gevormd door oude fluviatiele terrassen, hoger gelegen dekzandkopjes en
dekzandruggen. Deze bevinden zich op diverse locaties in het plangebied op korte afstand
van de beken. Juiste deze locaties zijn interessant geweest voor bewoning in verschillende
archeologische perioden en bovendien zijn deze locaties geschikt als toegang tot het
beekdal ten behoeve van voordes of andere oversteekplaatsen in het beekdal.
Bodemkaart
Grote delen van het onderzoeksgebied zijn in een laaggelegen beekdal gelegen waar
beekeerdgronden zijn gevormd (pZg23) (Bijlage 6). Hier groeide waarschijnlijk
elzenbroekbos. Dit elzenbroekbos is pas in de nieuwe tijd ontgonnen, exploitatie of
bewoning op deze gronden was moeilijk. Op iets hoger gelegen terrassen en
dekzandkoppen langs de waterlopen komen her en der veldpodzolgronden voor (H21 en
Hn23 ). Dit zijn bodems die zich hebben ontwikkeld in lager gelegen dekzandruggen en
koppen met relatief hoge grondwaterstanden. In de bovenloop van de Soestwetering komen
plaatselijk moerige eerdgronden voor. Deze bevinden zich in de lage delen van het
landschap waar vanwege de stijgende grondwaterspiegel veengroei mogelijk was. Ze
bestaan tussen 0 en 80 cm -Mv. uit moerig materiaal.
2.4
Archeologische waarden
Om de reeds bekende archeologische waarden in beeld te krijgen, zijn diverse bronnen
geraadpleegd, zoals de Archeologische Monumentenkaart, Archis 3 en de archeologische
verwachtingskaartkaart van het betreffende gebied.
2.4.1
Archeologische verwachtingskaart
Een archeologische verwachtingskaart laat met name de relatie tussen de geomorfologie
(vorming van het aardoppervlak) en de kans op het aantreffen van archeologische resten
zien. Deze trefkans is tevens afhankelijk van de mate van conservering van archeologische
resten in de bodem.
De gemeente Deventer heeft een archeologische verwachtingskaart opgesteld. 4 Conform
deze verwachtingskaart ligt het plangebied in diverse archeologische verwachtingszones. In
het algemeen hebben relatief hoog gelegen gronden een (middel)hoge verwachting voor
resten uit alle periodes. Relatief laag gelegen gronden hebben een lage verwachting
(dichtheid) toegewezen gekregen.
Breebroeksleiding
De Breebroeksleiding ligt deels in een zone met een middelmatige verwachting voor
archeologische resten uit alle perioden (fluviatiel terras met dekzandwelvingen) en deels in
een zone met een lage archeologische verwachting (fluviatiel terrasrest met oud dekzand of
een verspoelde dekzandvlakte). Binnen deze zone met een middelmatige verwachting zal
een gebied worden ingericht voor natuur en zal een ijsvogelwand worden aangelegd.
4

Willemse et al., 2013
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Tussen de historische erven Ten Have en Hamelink is de waterloop door een lage
dekzandrug gegraven (Afbeelding 2-3). Deze dekzandrug heeft een middelmatige
verwachting ten aanzien van resten uit met name de Steentijd. Op deze dekzandrug is
eveneens een historische weg gesitueerd. In het plangebied van de Breebroeksleiding is
verder één historische brug/vonder bekend (Afbeelding 2-4). Een historische weg kruist het
plangebied op meerdere locaties.

Afbeelding 2-3: Uitsnede gemeentelijke verwachtingskaart Deventer (Breebroeksleiding)

Afbeelding 2-4: Uitsnede gemeentelijke verwachtingskaart Deventer (Breebroeksleiding)

14 (25)

Soestwetering
De Soestwetering is grotendeels in een beekdallandschap gelegen. Aan deze gronden is
een lage verwachting toegewezen ten aanzien van alle periodes. Wel worden specifiek
beekdalgerelateerde archeologische resten verwacht, zoals deposities 5 en voorden. Deze
veelal geïsoleerde “puntvondsten” kunnen naar verwachting goed geconserveerd zijn onder
een laag beekafzettingen. In en langs het beekdal zijn op enkele locaties hoger gelegen
zandgronden aanwezig (dekzandduinen of fluviatiele terrasresten met jonge
dekzandwelvingen). Deze zones hebben een middelmatige of hoge verwachting voor alle
perioden. Zones met een hoge archeologische verwachting ten aanzien van alle periodes
zijn de hogere dekzandgronden en rivierduinen. Voor deze zones geldt mogelijk een goede
conservering (beperkte verstoring van het bodemarchief), omdat een deel van
archeologische resten mogelijk is afgedekt met stuifzanden of een pakket eerdgronden
(Afbeelding 2-5). Deze eerdgronden liggen nabij enkele historische erven (Afbeelding 2-6).
Naast deze zones met een middelmatige of hoge verwachting zijn op enkele locaties
historische bruggen en vonders aanwezig en bevindt zich in het plangebied een enkel
opmarselement uit de Tweede Wereldoorlog (Afbeelding 2-7).

Afbeelding 2-5: Deel van het onderzoeksgebied van de Soestwetering. Met in rood een hoge
Archeologische vewachting (3 = hoge dekzandduinen met een mogelijk plaggendek) en in groen een
lage verwachting (Bron: Archeologische verwachtingskaart gemeente Deventer).
= historische
nederzetting/erf. ( De volledige legenda van de archeologische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente
Deventer is opgenomen in Bijlage 7).

5

Rituele deposities zijn vaak op kenmerkende en betekenisvolle locaties in het landschap bewust achtergelaten en
kunnen, afhankelijk van de periode waarin ze zijn achtergelaten, onder andere bestaan uit stenen en bronzen
bijlen, wapens, gebruiksvoorwerpen, mensen en dieren.
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Afbeelding 2-6: Uitsnede van de archeologische verwachtingskaart.

Afbeelding 2-7: Uitsnede gemeentelijke archeologische verwachtingskaart Deventer.
brug,

= historische weg.

= vonder of

= opmarselement (WOII).

De gemeente Rijssen-Holten heeft eveneens een archeologische verwachtings- en
beleidsadvieskaart.6 Hieruit blijkt dat een deel van het plangebied in deze gemeente een
middelhoge tot hoge verwachting heeft: ter hoogte van de Beumersteeg kruist het
plangebied de invloedszone van een historisch erf. Het overige deel van het plangebied in
de gemeente Rijssen-Holten heeft een lage archeologische verwachting.
De provincie Overijssel heeft eveneens een archeologische verwachtingskaart opgesteld. 7
Deze stemt overeen met de gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten.

6
7

Boshoven, E.H. et al., 2008.
https://services.geodataoverijssel.nl/viewer/layer/B73_Cultuur/B7_Archeologische_verwachtingenkaart
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2.4.2
Monumenten
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van belangrijke
archeologische terreinen in Nederland. In het plangebied zijn geen AMK-terreinen
geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied zijn eveneens geen AMK-terreinen
geregistreerd (zie Bijlage 8).
Nabij het onderzoeksgebied (Soestwetering bovenloop) ligt een Rijksmonument: ter plaatse
van de Spanjaardsijk 92 is een boederijcomplex van algemeen architectuurhistorisch en
stedenbouwkundig belang aanwezig (Complexnummer 508962).
2.4.3
Archeologische vondstlocaties
Conform Archis 3 staan binnen het plangebied geen archeologische vondstlocaties
geregistreerd (zie Bijlage 4). In de wijdere omgeving (straal = 500 meter) is wel een
vondstlocatie bekend. Het betreft onder andere een plaggendek en enkele scherven uit de
12e of 13e eeuw die gerelateerd worden aan de oorspronkelijke middeleeuwse voorgangers
van de erven Borgelink en Harmelink (Zaak ID: 2135421100, 2135413100). Beide erven zijn
gelegen op een hoger gelegen dekzandrug (met plaggendek) tussen de Soestwetering en
de Breebroeksleiding. Andere vondstmeldingen zijn gerelateerd aan archeologisch
veldonderzoek naar boerenerven in de omgeving van Colmschate (Zaak ID: 2135413100).
Daarnaast is tijdens graafwerkzaamheden in het onderzoeksgebied een bijl uit het MiddenNeolithicum- Bronstijd aangetroffen (Zaak ID: 2766972100).
Tabel 2-4

Vondstlocaties in het onderzoeksgebied

Zaakidentificatie
2766972100

Complex
Niet te
bepalen/Puntvo
ndst
Resten van een
VI lanceerbaan

Datering
MiddenNeolithicum Bronstijd
WOII

Beschrijving
steen (Fels-Rechteckbeil)

2135413100

Boerenerf

plaggendek, keramiek, glas

2135421100

Niet te bepalen

MiddeleeuwenNieuwe Tijd
Vroege
Middeleeuwen –
Nieuwe Tijd

2023714100

-

steengoed, keramiek

2.4.4
Archeologische onderzoeksmeldingen
Conform Archis 3 staan binnen het plangebied drie archeologische onderzoeksmeldingen
geregistreerd (zie Tabel 2.5).
Tabel 2-5

Onderzoeksmeldingen in het onderzoeksgebied

Zaakidentificatie
4603249100

Type onderzoek
Bureauonderzoek

Resultaat
Advies: Meldingsplicht

Booronderzoek

Uitvoerder / Jaar
Gemeente
Deventer/ 2018
RAAP/2008

2210857100
2201939100

Bureauonderzoek

RAAP/2008

-

-

De onderzoeken van RAAP zijn niet vrijgegeven en daarom niet te raadplegen. Het
bureauonderzoek van de gemeente Deventer betreft de uitbreiding van een stal ter plaatse
van een dekzandrug met plaggendek.
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2.4.5
Samenvatting archeologische waarden
Er zijn enkele archeologisch onderzoeken verricht in het onderzoeksgebied. Op basis van
de fysische geografie en de archeologische beleidsadvieskaart geldt voor delen van het
plangebied een hoge verwachting voor archeologische resten uit de prehistorie tot de
Middeleeuwen. Dit betreffen de lage en hoge dekzandruggen zonder of met mogelijke
stuifzanden en plaggendekken. Voor de beekdalgronden geldt een lage archeologische
verwachting op het aantreffen van nederzettingsresten, maar er bestaat wel een kans op
het aantreffen van beekdalgerelateerde vondsten, zoals bruggen, voordes, vonders, kades,
visfuiken, eendenkooien en rituele deposities vanaf de Steentijd. Daarnaast zijn verspreid
door het plangebied in de waterlopen historische voordes bekend.
2.5

Historische situatie

2.5.1
Hottingerkaart en Kadastrale Minuut 1811-1832
Zowel de Soeswetering als de Breebroeksleiding zijn gegraven waterlopen. Deze kanalen
zijn gegraven om de afwatering van Salland richting de IJssel te bevorderen. De
Soestwetering is al weergeven op de Hottingerkaart van 1787 en is mogelijk gegraven in
een oorspronkelijk natuurlijk (Laat Pleistoceen) beekdal. Uit historisch topografisch
kaartmateriaal blijkt dat in de loop van eeuwen de bochten in de wetering zijn
rechtgetrokken. De Breebroeksleiding is op de Hottingerkaart nog niet aangegeven. Uit
historisch topografisch kaartmateriaal blijkt dat het bovenstroomse deel van de waterloop
pas in de jaren ’70 van de vorige eeuw is gegraven. Op de Hottingerkaart is het gebied
weergegeven als onontgonnen gebied.
Uit de kadastrale minuut uit 1811-1832 blijkt dat het de percelen langs de waterlopen in
gebruik waren als heidegebied, grasland en broekland. Ter hoogte van Okkenbroek liep de
Breebroeksleiding tussen twee boerenerven de Harmerlink en de Ten Haves. Hier loopt de
Breebroeksleiding door voormalig bouwland. Rondom historische erven kunnen mogelijk
oudere voorgangers van de boerderijen, greppels en bijgebouwen worden aangetroffen. Er
vinden echter geen bodemingrepen plaats ter hoogte van deze erven.
2.5.2
Tweede Wereldoorlog
Volgens de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed zijn in het plangebied geen
verdedigingswerken, slagvelden of militaire infrastructuur gelegen. 8 Wel is nabij het
plangebied (Oerdijk nr 519) een V1 lanceerplaats uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig
(afstand is 120 meter). Daarnaast is volgens de gemeentelijke archeologische
verwachtingskaart van Deventer in het plangebied van de Soestwetering een
opmarselement gelegen. Uit de signaleringskaart van de Canadese opmars blijkt dat het
gaat om een positie van een vijandige stelling/geschut/artillerie. 9
2.5.3
Cultuurhistorische waardenkaart
Volgens de provinciale cultuurhistorische waardenkaart van de Overijssel10 doorkruisen
twee historische wegen de plangebieden. De Spanjaardsdijk is een verhoogde dijk die
tenminste sinds 1648 aanwezig is. En ook de Oerdijk is een historisch waardevol element
waarvan de ouderdom onbekend is. Daarnaast zijn in de wijdere omgeving van het
plangebied een aantal essen aanwezig. Het plangebied is in een ruilverkavelingslandschap
gelegen. Oude percelering is waarschijnlijk niet langer herkenbaar in het landschap
aanwezig. Vanwege de schaalvergroting zijn greppels mogelijk gedempt en ook kunnen
eventuele cultuurtechnische technieken het bodemarchief hebben verstoord.

8

http://www.ikme.nl
https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=0dab59d0aab246c58d072cb8c8692ca6
10
https://geo.overijssel.nl/viewer/app/master_cwk_thema/v1
9
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3

Gespecificeerde verwachting

De Breebroeksleiding is grotendeels in een dekzandlandschap gelegen. Voor dit
dekzandlandschap geldt een middelmatige verwachting voor archeologische resten uit het
Laat-Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen. Uit het AHN blijkt dat er sprake is van
dekzandwelvingen met een weinig uitgesproken reliëf. Het oorspronkelijke pleistocene reliëf
in de beekdalen is bovendien mogelijk geërodeerd en verspoeld door smeltwaterstromen in
het Laat-Pleistoceen en het Holoceen. De bodems bestaan uit beekeerdgronden en
veldpodzolen: bodems met een hoge grondwaterstand die minder geschikt waren voor
bewoning dan de hoger gelegen dekzandkoppen en terrassen. Bewoningsresten uit de
steentijd kunnen bestaan uit vuurstenen artefacten en resten van vlak- en kuilhaarden.
Resten uit latere perioden kunnen bestaan uit aardewerk, natuursteen, metaal, glas en
sporen zoals paalkuilen, afvalkuilen en sporen van verkaveling en landgebruik. Aangezien
archeologische resten direct onder het maaiveld kunnen worden verwacht zijn ze kwetsbaar
voor bodemingrepen. Op basis van het geraadpleegde historische kaartmateriaal is er geen
aanleiding om aan te nemen dat er in de Nieuwe Tijd bewoning is geweest in het
plangebied.
De Soestwetering is volgens de geomorfologische kaart en de gemeentelijke
verwachtingskaart van de gemeente Deventer grotendeels in een beekdal gelegen. Het
betreft een Laat-Pleistoceen (erosief) smeltwaterdal. Het is niet zeker of de gegraven
Soestwetering een natuurlijke voorloper heeft gehad in Holoceen. Een beekdal heeft een
specifieke verwachtingswaarde. Hoewel de natte gronden niet geschikt zijn voor bewoning,
heeft men in het verleden wel gebruik kunnen maken van het landschap, bijvoorbeeld voor
het weiden van vee, voor jacht en visserij. Ook werden de beken gekruist door paden en
wegen. In het plangebied zijn verscheidene historische bruggen en voordes aanwezig, de
locaties hiervan zijn afgeleid van historisch kaartmateriaal. De archeologische
verwachtingskaart en het bestemmingsplan geven aan dat voor deze locaties een
onderzoeksplicht geldt bij ingrepen dieper dan 50 cm. Hier kunnen resten van infrastructuur
worden verwacht van zowel hout als van steen.
De randen van de beekdalen waren geschikte locaties voor de aanwezigheid van tijdelijke
jachtkampjes uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum. Met name in het Mesolithicum
waren flanken van dekzandkoppen in de nabijheid van water voorkeurslocaties voor
(tijdelijke) vestiging. Archeologische resten uit deze perioden kunnen bestaan uit een
spreiding van vuurstenen artefacten en resten van vlak- en kuilhaarden (in de vorm van
houtskool en bijvoorbeeld verbrande hazennootdoppen). Echter, vanwege de afwezigheid
van een duidelijk (micro)reliëf in het dal wordt de kans op het aantreffen van jachtkampjes
uit de Steentijd in het beekdal als laag ingeschat.
In oude beekafzettingen kunnen resten van bijvoorbeeld visvangst en jachtattributen worden
aangetroffen. Verder kunnen ook afvaldumps en stortzones uit verschillende perioden
worden aangetroffen. De archeologische resten van bovenstaand gebruik van het beekdal
kunnen echter niet op basis van een verwachtingsmodel worden gelokaliseerd en ze zijn
bovendien in zeer lage dichtheden in het landschap aanwezig geweest. Derhalve worden
dergelijke vondsten, indien aangetroffen, als toevalsvondst gezien.
Langs de Soestwering zijn daarnaast enkele locaties aanwezig met een middelmatige tot
hoge verwachting. Dit zijn de hoger gelegen dekzandruggen en fluviatiele terrassen met een
plaggendek of een stuifzandrug. Plaggendekken uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
bestaan uit ophooglagen van potstalmest en heideplaggen, waarin geen
nederzettingsresten worden verwacht. Onder het plaggendek kunnen echter archeologische
resten uit het Laat-Paleolithicum tot aan de Middeleeuwen goed geconserveerd zijn.
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Locaties met stuifzandruggen hebben volgens de verwachtingskaart een middelmatige
verwachting ten aanzien van resten uit het Paleolithicum en het Mesolithicum, maar de
resten kunnen goed geconserveerd zijn omdat ze zich onder het stuifzandpakket bevinden.
Bovendien waren juist deze locaties, gelegen nabij de overgang van verschillende
landschapstypes, aantrekkelijk voor bewoning.
In de Middeleeuwen – Nieuwe Tijd zijn de beekdalen in gebruik genomen ten behoeve van
veeteelt en wellicht extensieve landbouw. De natte elzenbroekbozen in de beekdalen
werden ontgonnen.
Over het algemeen ligt het plangebied buiten de invloedszone/buffer van historische erven
die op de hogere zandgronden zijn gesitueerd. Binnen het plangebied worden geen
archeologische waarden verwacht die zijn gerelateerd aan deze erven. Een uitzondering is
de kruising van de Spanjaardsdijk met de Soestwetering. De Soestwetering kruist hier het
erf dat op een dekzandrug is gelegen en snijdt ook een plaggendek aan.
Vanwege de ontginning van de lager gelegen veldpodzolen en beekeerdgronden en de
normalisatie van de Soestwetering en de Breebroeksleiding is de bodemopbouw van met
name de taluds en oevers mogelijk niet langer intact en is ook de conservering van
archeologische resten slecht. De mate waarin grondbewerkingen hebben plaatsgevonden is
echter onbekend.
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4

Conclusie en advies

4.1
Conclusie
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Deventer ligt het plangebied
grotendeels in een gebied met een lage verwachting. Daarnaast zijn er enkele
(cultuur)historische elementen in de waterlopen aanwezig en bevinden zich langs de
waterlopen zones met een middelhoge tot hoge archeologische verwachting. Deze
verwachtingen kunnen op basis van het bureauonderzoek worden gehandhaafd.
• Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig?
Ja, in het plangebied kunnen archeologische waarden aanwezig zijn ter plaatse van de
dekzandruggen - en kopjes en fluviatiele terrasresten met stuifzanden en plaggendekken.
Op basis van het bureauonderzoek hebben deze delen een middelhoge tot hoge
verwachting voor alle perioden indien er sprake is van een intact dekzand en
stuifzandniveau. Daarnaast worden de waterlopen gekruist door enkele historische wegen
en bruggen, alsmede een element uit WO2. In de beekdalen kunnen specifieke,
beekdalgerelateerde puntvondsten verwacht worden, zoals bruggen, voordes, afvaldumps,
visfuiken, eendenkooien, rituele deposities etc.
•

Is het plangebied voldoende onderzocht. Zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek wordt geadviseerd?
Nee, het plangebied is niet voldoende onderzocht en vervolgonderzoek is noodzakelijk op
locaties waar de bodemingrepen een diepte hebben van meer dan 50 cm -mv en gelegen
zijn in een gebied met een middelhoge of hoge archeologische verwachtingswaarde.
4.2
Advies
Op basis van het de oppervlakte van de totale ingrepen geldt voor het gehele plangebied
een meldingsplicht. Een groot deel van het plangebied is in een beekdal gesitueerd en heeft
een lage verwachting ten aanzien van alle perioden. Verkennend archeologisch onderzoek
ter plaatse van zones met een lage archeologische verwachting is niet noodzakelijk.
Vondsten die in deze gebieden worden aangetroffen, worden als toevalsvondst gezien.
Deze toevalsvondsten kunnen beekdal gerelateerd zijn. In deze zones met een lage
archeologische verwachting zijn de bodemingrepen ter plaatse van de waterlopen en de
taluds - op enkele locaties na - niet dieper dan 50 cm -mv. en van een zeer gering ruimtelijk
beslag (1 à 2 meter breed). Aanbevolen wordt om, vanwege de kleine kans op het
aantreffen van toevalsvondsten, in de contractvoorwaarden voor de aannemer een
archeologische toevalsvondstenprotocol op te nemen, waarin een handelswijze beschreven
wordt, indien een uitvoerende partij in aanraking komt met een dergelijke archeologische
vondst.
Binnen het plangebied komen ook enkele zones voor met een middelhoge tot hoge
verwachting. Binnen deze zones wordt de bodem lokaal tot minstens 0,50 meter beneden
maaiveld zal ontgraven. Dit zijn voornamelijk (delen van) percelen die worden ingericht voor
een robuuster watersysteem en locaties waar een ijsvogelwand wordt gegraven. Het
ruimtebeslag van de geplande ingrepen is gepland buiten de bestaande taluds of oevers.
Geadviseerd wordt om deze zones die op de archeologische verwachtingskaart een
middelhoge tot hoge archeologische verwachting hebben verder te onderzoeken om de
verwachting te kunnen toetsen. Hieronder worden de afzonderlijke locaties verder
besproken. Hierbij wordt zoveel mogelijk verwezen naar de stuwpanden zoals deze in het
Ontwerp Projectplan zijn gedefinieerd.
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In de Breebroeksleiding (Stuwpand BL4) zal een natuurgebied aangelegd worden in een
zone met middelmatige archeologische verwachting ten aanzien van de periode SteentijdMiddeleeuwen. Hier wordt afgegraven tot Geadviseerd wordt deze zone middels
inventariserend veldonderzoek (IVO-verkennend) te onderzoeken. Dit komt overeen met
een grid van 30 x 40 meter. Het onderzoek dient met name de verwachting te toetsen en
inzicht te verschaffen in de bodemopbouw (gaafheid) van zandkoppen of fossiele fluviatiele
terrassen die hier direct langs de beekloop aanwezig zijn.
In het plangebied van de Soestwetering zijn lokaal eveneens zones aanwezig met een hoge
archeologische verwachting (plaggendek op dekzandduinen). Nabij/in één van deze zones
word een perceel heringericht en deels ontgraven. Bij het Overijsselse Kanaal wordt een
robuust watersysteem met hoogteverschillen aangelegd (Stuwpand SW7). De geplande
ingrepen snijden deze plaggendekken mogelijk aan. Vanwege de hoge archeologische
verwachting van zowel het plaggendek als de hoger gelegen dekzandduinen wordt
geadviseerd hier inventariserend onderzoek middels proefsleuven te verrichten (IVO-P). Er
wordt een proefsleuvenonderzoek aanbevolen vanwege de zeer gunstige landschappelijke
ligging voor bewoning (een hoge rug nabij de beek) en de aanwezigheid van een
plaggendek, dat een beschermende werking heeft op onderliggende archeologische resten.
Aanbevolen wordt in ieder geval om een proefsleuf haaks op de Soestwetering aan te
leggen, om de overgang van het duin-met-plaggendek naar de oeverzone van de wetering
goed te kunnen vastleggen. Op de hoger gelegen delen van het duin bestaat een kans op
het aantreffen van nederzettingsresten; op het lager gelegen deel bestaat een kans op het
aantreffen van activiteitenzones.
Ter hoogte van de Spanjaardsdijk 92/94 (Stuwpand SW6) loopt de Soestwetering langs een
zone met een hoge archeologische verwachting (plaggendek op een dekzandduin) maar
ook met enkele waardevolle cultuurhistorische elementen. De geplande ingrepen ter plaatse
zijn echter beperkt in diepte en omvang en betreffen onder ander vervang van de stuw
Koerkamp door een vispasseerbare knijpstuw. Geadviseerd wordt om, vanwege de
beperkte verstoring, de werkzaamheden hier onder archeologische begeleiding te laten
plaatsvinden. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen direct worden
gedocumenteerd.
Binnen stuwpand SW6 wordt eveneens een brede natuurvriendelijke oever gecreëerd. De
geplande afgraving snijdt hier een dekzandwelving met een middelmatige verwachting aan.
Geadviseerd wordt om deze verwachting middels een inventariserend veldonderzoek (IVOverkennend) te toetsen.
Nabij de Butersdijk wordt de loop van de Soestwetering verlegd en wordt een ijsvogelwand
gecreëerd (Stuwpand SW3). Deze ijsvogelwand wordt in een lage dekzandduin met een
middelhoge archeologische verwachting ten aanzien van de periode Steentijd –
Middeleeuwen gegraven. Sweco adviseert om de archeologische verwachting middels een
verkennend booronderzoek (IVO-verkennend) te toetsen. Het onderzoek dient inzicht te
verschaffen in de bodemopbouw (gaafheid) van zandkoppen of fossiele fluviatiele terrassen
die direct langs de beekloop aanwezig zijn.
Naast bovenstaande zones met een middelmatige tot hoge archeologische verwachting zijn
in het plangebied van zowel de Soestwetering als de Breeboesleiding gekarteerde
historische bruggen, kruisingen met historische wegen en een opmarselement uit WOII
aanwezig. Volgens het gemeentelijk beleid dient hier archeologisch onderzoek uitgevoerd te
worden bij bodemingrepen dieper dan 50 cm. Ter plaatsen van enkele van deze locaties zijn
momenteel stuwen aanwezig. Deze stuwen worden vervangen door knijpstuwen of worden
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vispasseerbaar gemaakt door bekkenpassages. Geadviseerd wordt om de werkzaamheden
ter plaatse van historische bruggen en wegen en het opmarselement uit de Tweede
Wereldoorlog onder archeologische begeleiding uit te laten voeren.
Voorafgaand aan de archeologische begeleiding dient een door de bevoegde overheid
goedgekeurd Programma van Eisen te worden opgesteld.
Het advies is weergeven op een advieskaart (Bijlage 9).
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Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een besluit neemt.
De mogelijkheid bestaat dat dit besluit afwijkt van het door ons opgestelde advies. Indien bij
de uitvoering van de werkzaamheden toch onverwacht archeologische resten worden
aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de
desbetreffende vondsten bij de minister verplicht (vondstmelding via de bevoegde
overheid).
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