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1 Inleiding 
 

Algemeen 

- opdrachtgever:  DHV B.V. 

- aanleiding onderzoek:  Ontwikkeling plangebied Kiezebos III 

- datum uitvoering veldwerk:  28 maart 2008 

 

Locatiegegevens  

- plangebied:  Kiezebos III   

- plaats:  Heino 

- gemeente:  Raalte 

- provincie:  Overijssel 

- Kadastrale gegevens:  Heino, sectie D, nummers 2860 & 3135 

- kaartblad topografische kaart Nederland, schaal 1:25.000: 27F 

- grondgebruik plangebied:  Grasland  

- oppervlakte plangebied:  ca. 2,6 ha   

- centrumcoördinaten (X/Y):  211.640/495.165 

 

Voorgenomen bodemingrepen 

De planontwikkeling voorziet in de nieuwbouw van een (deel van een) woonwijk: 

Kiezebos III. Ten behoeve van de nieuwbouw zal naar verwachting een bodemver-

storing plaatsvinden in het totale plangebied tot maximaal circa 1 m -Mv. Omdat 

realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van 

mogelijk aanwezige archeologische resten, dient een archeologisch vooronderzoek 

te worden uitgevoerd.  

 

Doelstelling 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de intactheid van de bodem/laag-

opeenvolging en/of in het plangebied archeologische resten voorkomen (of ver-

wacht worden) die bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. 

 

Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het bureau- en inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd volgens de normen 

die gelden in de archeologische beroepsgroep c.q. de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie versie 3.1 (KNA). RAAP Archeologisch Adviesbureau en de door RAAP 

toegepaste procedures zijn goedgekeurd door het College voor de Archeologische 

Kwaliteit (CvAK), die valt onder de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 

Bodembeheer (SIKB). In het kader van het Interimbeleid werkt RAAP onder de 

opgravingsvergunning van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 

Monumenten (RACM). 
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2 Bureauonderzoek 
 

Geomorfologische en/of bodemkundige gegevens 

Het plangebied ligt geomorfologisch gezien op de overgang van een dalvormige 

dekzandlaagte naar een dekzandplateau (Spek, 1996: code DZ-5/DZ-3). De bodem 

in het plangebied bestaat voornamelijk uit kalkloze beekeerdgronden: lemig fijn 

zand met grondwater op minder dan 40 cm -Mv (Stiboka, 1983: code pZg23 III*).  

 

Archeologische gegevens  

- IKAW: volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden geldt voor 

het plangebied een lage kans op het aantreffen van archeologische waarden. 

- ARCHIS-waarnemingen: in ARCHIS staan geen archeologische vindplaatsen 

geregistreerd uit (de directe omgeving van) het plangebied. De boerderij ten 

oosten van het plangebied bestond al in 1818, maar hiervan zijn geen 

archeologische gegevens bekend (www.watwaswaar.nl). Het plangebied en de 

omliggende landerijen zijn, voor zover bekend, altijd als akkerland in gebruik 

geweest. 

- Eerder archeologisch onderzoek: in het verleden uitgevoerd archeologisch 

onderzoek in de directe omgeving van het plangebied (Pronk, 2006) heeft geen 

aanwijzingen opgeleverd om grotere, vondstrijke archeologische vindplaatsen 

in het plangebied te vermoeden. 

    

Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op grond van de inventarisatie van bodemkundige en archeologische gegevens 

gold bij aanvang van het veldonderzoek voor het plangebied een lage archeolo-

gische verwachting voor vindplaatsen (grotere, vondstrijke nederzettingen) uit 

alle perioden. Indien archeologische resten aanwezig zijn, zullen deze zich waar-

schijnlijk, gezien de bodemkundige eigenschappen van de ondergrond, in de 

bovenste 0,5 m van de bodem bevinden. Lokaal kunnen in theorie dieper 

ingegraven resten (kuilen, greppels) aanwezig zijn.  
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3 Veldonderzoek 
 
Booronderzoek: methoden 

- positie boringen: in een grid van 40 x 50 m in 4 noordwest-zuidoost georiën-

teerde raaien (figuur 1 en bijlage 1). De boringen in een raai versprongen 

ten opzichte van die in de naastgelegen raai, waardoor een systeem van 

gelijkbenige driehoeken ontstond. 

- gebruikt boormateriaal: Edelmanboor met een diameter van 7 cm 

- totaal aantal boringen: 14 

- geboorde diepte: 0,75 m -Mv 

- boorbeschrijvingen: lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands 

Normalisatie-instituut, 1989) (bijlage 1) 

- X-/Y-coördinaten boringen: met meetlinten ingemeten aan de hand van de 

bestaande perceelsgrenzen 

 

Deze methode is geschikt voor het opsporen van vondstrijke nederzettingen. 

Deze methode is minder geschikt voor het opsporen van vondstarme neder-

zettingen en lokale archeologische resten (Tol e.a., 2004). 

 

Booronderzoek: resultaten 

- beschrijving laagopeenvolging (lithologisch) en interpretatie (lithogenetisch en 

archeologisch): het plangebied bevindt zich op de overgang van een dalvor-

mige dekzandlaagte naar een dekzandplateau met beekeerdgronden. In het 

plangebied zijn de beekeerdgronden aangetroffen in matig siltig, matig fijn 

tot matig grof, zwak grindig zand. De bouwvoor is gemiddeld 35 cm dik, ligt 

direct op de pleistocene ondergrond en vertoont Gley-verschijnselen (hydro-

morfe kenmerken van reductie van de bodem vanwege een hoge grondwater-

stand).  

 

- mate van verstoring: op basis van de boringen lijkt de laagopeenvolging in het 

plangebied in het (recente) verleden door regelmatige agrarische bodembe-

werking in de vorm van scheuren en ploegen verstoord te zijn.  

 

- archeologische indicatoren in boringen: noch in de bouwvoor, noch in de top 

van de pleistocene ondergrond zijn archeologische indicatoren aangetroffen.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 

Conclusies 

In overeenstemming met wat verwacht werd op basis van het bureauonderzoek 

(lage archeologische verwachting voor vindplaatsen uit alle perioden; zie hoofd-

stuk 2) zijn tijdens het archeologisch vooronderzoek in plangebied Kiezebos III  te 

Heino geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van (intacte) archeo-

logische resten. De natuurlijke ondergrond bestaat uit beekeerdgronden. De top 

van de dekzandplateau is aangetroffen op circa 0,35 m -Mv.  

 

Selectieadvies 

De afwezigheid van archeologische indicatoren en de verstoring van de bodem 

sluiten de aanwezigheid van (intacte) archeologische resten uit. Het archeolo-

gisch vooronderzoek heeft derhalve geen aanwijzingen opgeleverd voor de 

mogelijke aanwezigheid van behoudenswaardige archeologische resten in het 

plangebied.  

 

Aanbevelingen 

Gezien de afwezigheid van archeologische indicatoren en de verstoring van de 

bodem door agrarisch grondgebruik in het (recente) verleden, wordt voorgesteld 

geen verder archeologische vervolgonderzoek in het plangebied uit te laten 

voeren. 

 

Ten aanzien van de resultaten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende 

aanbevelingen voor het verdere archeologische onderzoek kunt u contact opne-

men met het bevoegd gezag of onderstaande contactpersoon. 

 

- contactpersoon RAAP: drs. K.J. van den Berghe (0575-567876). 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 
 

Figuur 1. Boorpuntenkaart. 

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 

 

 

 

Periode Datering     

Nieuwe tijd 1500  - heden  

Late Middeleeuwen 1050  - 1500 na Chr. 

Vroege Middeleeuwen 450  - 1050 na Chr. 

Romeinse tijd 12 voor - 450 na Chr. 

IJzertijd 800  - 12 voor Chr. 

Bronstijd 2000  - 800 voor Chr. 

Neolithicum (nieuwe steentijd) 5300  - 2000 voor Chr. 

Mesolithicum (midden steentijd) 8800  - 4900 voor Chr. 

Paleolithicum (oude steentijd) 300.000  - 8800 voor Chr. 

 

 

Tabel 1. Archeolo-

gische tijdschaal.  
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Figuur 1. Boorpuntenkaart.
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen 
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boring: RAKH-1
beschrijver: KJB, datum: 21-3-2008, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Raalte, plaatsnaam: Heino, opdrachtgever: DHV, 
uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv

boring: RAKH-2
beschrijver: KJB, datum: 21-3-2008, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Raalte, plaatsnaam: Heino, opdrachtgever: DHV, 
uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv

boring: RAKH-3
beschrijver: KJB, datum: 21-3-2008, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Raalte, plaatsnaam: Heino, opdrachtgever: DHV, 
uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv

boring: RAKH-4
beschrijver: KJB, datum: 21-3-2008, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Raalte, plaatsnaam: Heino, opdrachtgever: DHV, 
uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv

boring: RAKH-5
beschrijver: KJB, datum: 21-3-2008, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Raalte, plaatsnaam: Heino, opdrachtgever: DHV, 
uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv
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boring: RAKH-6
beschrijver: KJB, datum: 21-3-2008, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Raalte, plaatsnaam: Heino, opdrachtgever: DHV, 
uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv

boring: RAKH-7
beschrijver: KJB, datum: 21-3-2008, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Raalte, plaatsnaam: Heino, opdrachtgever: DHV, 
uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv

boring: RAKH-8
beschrijver: KJB, datum: 21-3-2008, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Raalte, plaatsnaam: Heino, opdrachtgever: DHV, 
uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv

boring: RAKH-9
beschrijver: KJB, datum: 21-3-2008, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Raalte, plaatsnaam: Heino, opdrachtgever: DHV, 
uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv

boring: RAKH-10
beschrijver: KJB, datum: 21-3-2008, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Raalte, plaatsnaam: Heino, opdrachtgever: DHV, 
uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv
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boring: RAKH-11
beschrijver: KJB, datum: 21-3-2008, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Raalte, plaatsnaam: Heino, opdrachtgever: DHV, 
uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv

boring: RAKH-12
beschrijver: KJB, datum: 21-3-2008, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Raalte, plaatsnaam: Heino, opdrachtgever: DHV, 
uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv
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