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Samenvatting 

In opdracht van Hummelink Bouw heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd voor een plangebied aan de Ruurloseweg 2 te Zieuwent (gemeente Oost-Gelre). De 

aanleiding van het onderzoek is de voorziene uitbreiding van een onderkelderde melkveestal 

met een oppervlakte van 360 m2. Bij de bouw zal gegraven worden op plekken waar de bodem 

mogelijk nog niet eerder verstoord is. De archeologische beleidskaart van de gemeente Oost-

Gelre stelt dat de locatie ligt in een gebied met een hoge archeologische verwachting en dat 

archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is bij ingrepen groter dan 100 m2 en 

bodemverstoringen dieper dan 30 cm-mv. In verband met de vergunning aanvraag is een 

archeologisch onderzoek verplicht. Onderhavig bureauonderzoek is de 1e fase van dit 

onderzoek. 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied ligt op een dekzandrug met een 

plaggendek. Als sprake zou zijn van een intact bodemprofiel dan geldt er een hoge 

archeologische verwachting voor de periode laat-paleolithicum t/m de 1e helft van de nieuwe 

tijd. Een archeologische laag zou aanwezig kunnen zijn aan de onderzijde van het plaggendek. 

Eventuele grondsporen zouden zich kunnen aftekenen in de natuurlijke B- en C horizont onder 

het plaggendek. Echter uit de bestudering van oude kaarten is gebleken dat direct ten oosten 

en ook gedeeltelijk door het plangebied een weg of zandpad heeft gelopen met daarlangs 

greppels en/of een houtsingel. De ligging van de weg is een aantal keer enigzins gewijzigd. 

Daarnaast grenst het plangebied aan de huidige ligboxenstal met kelder en wordt daar ook 

bodemverstoring verwacht. Het plangebied is momenteel in gebruik als kuilbult en de eigenaar 

heeft aangegeven dat de zwarte grond ter plaatse van de huidige kuilbulten is verwijderd.  

Geconcludeerd wordt dat de bodem in het plangebied door de ontwikkelingen en ingrepen 

vanaf circa 1900 tot op heden zeer waarschijnlijk ernstig verstoord is door de bovenstaande 

ingrepen en dat hiermee eventuele archeologische resten verloren zijn gegaan. Aangeraden 

wordt om binnen het plangebied geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. 

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan niet worden uitgesloten dat tijdens 

graafwerkzaamheden alsnog archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop 

dat men bij bodem verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en 

grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet 

uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Oost-Gelre. 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de gemeente Oost-Gelre. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Hummelink Bouw heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd voor een plangebied aan de Ruurloseweg 2 te Zieuwent (gemeente Oost-Gelre). De 

aanleiding van het onderzoek is de voorziene uitbreiding van een onderkelderde melkveestal 

met een oppervlakte van 360 m2. Bij de bouw zal gegraven worden op plekken waar de bodem 

mogelijk nog niet eerder verstoord is. De archeologische beleidskaart van de gemeente Oost-

Gelre stelt dat de locatie ligt in een gebied met een hoge archeologische verwachting en dat 

archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is bij plangebieden groter dan 100 m2 en 

bodemverstoringen dieper dan 30 cm-mv. In verband met de vergunning aanvraag is een 

archeologisch onderzoek verplicht. Onderhavig bureauonderzoek is de 1e fase van dit 

onderzoek. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige, historische en 

archeologische gegevens. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal: 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het plangebied 

ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type? 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.2.1  

Gepoogd is om de vragen te beantwoord welke zijn omschreven in het normblad 

archeologisch vooronderzoek van de gemeenten in de Regio Achterhoek, versie 1.2, 

september 2013.  

1.3 Administratieve data 

 Ruurloseweg 2   
Kadastrale nrs.  Deel van Lichtenvoorde K 609 
Provincie: Gelderland 

Gemeente: Oost-Gelre 
Opdrachtgever: Hummelink Bouw 
Bevoegd gezag: Gemeente Oost-Gelre 
Coördinaten: 232.516/447.446 232.535/ 447.446 232.535/ 447.427 232.516/ 

447.428 
Oppervlakte: Circa 360 m

2
 (20,30 m x 17, 80m) 

Kaartblad: 41B 
Onderzoekmeldingsnummer: 62047 
Onderzoeksnr. 49944 

                                                           
1
 Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ten noordwesten van Zieuwent aan de doorgaande weg naar Ruurlo (zie 

afbeelding 1). Het plangebied is gelegen in een kleinschalig cultuurlandschap met door 

houtwallen omgeven akkers met daartussen lager gelegen gebieden die in gebruik zijn als 

grasland. Uit het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het maaiveld van plangebied ligt 

op een hoogte van circa 18,7 m+ NAP.2 

Het huidige plangebied ligt direct ten noorden van een ligboxenstal en is in gebruik als kuilbult. 

(zie een luchtfoto van de situatie op afbeelding 2). 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied(rood) op een topografische kaart.3 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

In het plangebied is de een aanbouw van circa 324 m2 aan een bestaande stal voorzien. Het is 

de bedoeling dat er een kelder onder komt. Een recente luchtfoto van de locatie is opgenomen 

als afbeelding 6 . 

 

 

                                                           
2
 Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 

3
 Kadaster 2012 
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

3.2 Aardkundige gegevens 

Geologie 

Het plangebied is gelegen in Oost-Nederland waar over het algemeen pleistocene of vroeg-

holocene afzettingen aan de oppervlakte liggen. Uit de geologische overzichtskaart van 

Nederland blijkt dat het gebied ligt in een zone waar de Formatie van Boxtel voorkomt met 

een dek van het Laagpakket van Wierden (Bx6).4Uit een boring geraadpleegd in het Dinoloket 

op circa 500 meter ten noorden van het plangebied blijkt dat de geologische opbouw bestaat 

uit de Formatie van Boxtel (0 - 4,0 m-mv) op de Formatie van Kreftenheye (4 - 16,5 m –mv). 5 

Hoe dik het dekzand van het Laagpakket van Wierden is, is niet bekend, waarschijnlijk liggen 

onder het dekzand fluvio-periglaciale afzettingen op afzettingen van vlechtende rivieren 

(Kreftenheye). De dekzandruggen zijn vrijwel allemaal opgestoven in het Laat Glaciaal.6 

Geomorfologie 

Uit de geomorfologische kaart blijkt dat het plangebied ligt in een gebied waar dekzandruggen 

met of zonder oud bouwlanddek voorkomen (code 3L5, zie afbeelding 3). 7 Ten noorden van 

het plangebied ligt een meer uitgesproken dekzandrug met of zonder landbouwdek (code 

3K14). Meer details in het reliëf zijn zichtbaar op een hoogtekaart op basis van het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (zie afbeeldingen 2 en  ). De hoogte waarop het plangebied ligt is 

ter plaatse van het plangebied doorsneden door een smalle laagte, die ten noordoosten van 

het plangebied aansluit op een beekvormige laagte. Er kan sprake zijn van een 

ontwateringssloot. 

 

                                                           
4
 TNO Bouw- en Ondergrond 2010 

5
 http://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens 2014 Indentificatienummer B41B0105) 

6
 Berendsen 2004 

7
 Alterra 2003 

http://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens
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Afbeelding 2. Het plangebied (paarse ster) geprojecteerd op het actueel hoogtebestand 
Nederland (bruin =hoog via geel en groen naar blauw = laag).8 

 
Afbeelding 3. Geomorfologische kaart van de omgeving van het plangebied. (licht groen=vlakte 
van ten dele verspoeld dekzand; bruingeel=dekzandrug; geel = dekzandruggen beide met of 
zonder bouwlanddek).9 

 

 

                                                           
8
 Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 (AHN 1) 

9
 Alterra 2003, geraadpleegd in ARCHIS II 
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bodem 

Uit de bodemkaart blijkt dat plangebied ligt in een gebied waar hoge zwarte enkeerdgronden 

voorkomen in leemarm en zwak lemig fijn zand. (zie afbeelding 4; code zEZ21-VII). De 

Romeinse zeven staat voor de grondwatertrap. Grondwatertrap VII betekent dat de 

gemiddelde hoge grondwaterstand dieper ligt dan 80 cm –mv en de gemiddeld lage 

grondwaterstand dieper ligt dan 160 cm –mv. De hoge zwarte enkeerdgronden worden 

omgeven door beekeerdgronden in lemig fijn zand (code pZg23). Op de hogere delen komen 

laarpodzolgronden voor (code cHn21) in leemarm en zwak lemig fijn zand.10  

De hoge zwarte enkeerdgronden zijn ontstaan als gevolg van plaggen bemesting.11 In Oost-

Nederland wordt het toepassen van plaggen om de bodemkundige eigenschappen te 

verbeteren gedateerd in het begin van de nieuwe tijd, vanaf de 16e eeuw.12 

 
Afbeelding 4: Bodemkaart van het plangebied.13 

De hierboven genoemde bronnen zijn samengevat in een landschappenkaart, die onderdeel 

uitmaakt van de archeologische beleidskaarten van de gemeente Oost-Gelre. Het plangebied 

ligt binnen een enk, die ligt op een dekzandrug. Het plaggendek zou dikker zijn dan 50 cm.14 

3.3 Historische situatie 

Algemene situatie 

De plaatsnaam Zieuwent wordt reeds genoemd in de1294-1295.15 De betekenis van de naam 

wordt gezocht in zijde wende (binnendijk). Op de website van de oudheidkundige vereniging 

van zuwent wordt 1059 aangehaald als het vroegste voorkomen van de plaatsnaam Zieuwent.  

Verder wordt hier genoemd dat in 1250 de Graaf van Gelre een afwateringskanaal liet graven 

naar de Berkel, de Grevengracht genoemd. 

                                                           
10

 Alterra 1960-1995 
11

 Boerma 1995 
12

 Groenewoudt 2007 
13

 Alterra 1960-1995, Geraadpleegd in ARCHIS II 
14

 Van den Berghe 2008 (Landschappenkaart) 
15

 Berkel & Samplonius 2006 
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Het dorp Zieuwent is lang slecht toegankelijk geweest omdat het oorspronkelijk een moeras 

was, waardoor de bevolking eeuwenlang in een isolement leefde. 16 

Oude kaarten van het plangebied 

Het is niet gelukt om de Hottinger atlas uit einde van de 18e eeuw te georefereren als gevolg 

van de vele landschappelijke veranderingen, die blijkbaar in de periode rond 1800 

plaatsvonden. De naam ‘Het Souwent’ die op de kaart staat lijkt te slaan op een zwerm 

verspreid gelegen boerderijen met door houtsingels omgeven akkers en daartussen smalle 

laagten (zie voorblad).17 Van een dorp lijkt dan nog geen sprake. Op de kadasterale minuutplan 

blijkt dat het plangebied aan de zuidzijde van een akker ligt. De akker was verdeeld in lange 

smalle stroken. Ten zuiden van het plangebied, langs de huidige Ruurloseweg, lag en ligt het 

boerenerf met diverse opstallen. Direct ten oosten van het plangebied lag een weg of zandpad. 

Uit de bonnebladen van 1900, 1927 en 1936 blijkt dat langs de weg een houtsingel aanwezig 

was. die door het plangebied liep. De weg werd daarna oostelijk verplaatst, waardoor deze het 

plangebied weg kwam te liggen. De houtwal wordt dan niet meer aangegeven op de kaarten. 

De westzijde van het plangebied is al die tijd in gebruik als akker, alleen op de kaart uit 1987 is 

het plangebied in gebruik als weide en is ook de bestaande, nu uit te breiden stal, aanwezig 

(zie afbeelding 6). Tegenwoordig liggen in het plangebied kuilbulten (zie afbeelding 7). 

De boerderij aan de Ruurlozeweg nr. 2 is een Rijksmonument. Deze boerderij is 19e eeuwse 

hoeve.18 

                                                           
16

 http://www.Zuwent.nl (oorspronkelijk uit: De historie van Zieuwent van Jan en Raymond Boekelder) 
17

 Versfelt 2003 
18

 www.oostgelre.nl 

http://www.zuwent.nl/
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Afbeelding 5. Het plangebied geprojecteerd op diverse oude kaarten.19 

                                                           
19

 Kadaster 1811-1832, 1955, 1975 en 1987; bureau voor militaire verkenningen 1900, 1927 en 1936 
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Afbeelding 6. Plangebied (paars) geprojecteerd op de minuutplan uit de periode 1811-183220. 

3.4 AMK-terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen 

Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed (RCE).21 Er is gekozen voor een straal van circa 500 meter waar binnen de 

bekende archeologische gegevens in archis besproken worden. Gezien het redelijk aantal 

onderzoeken dat is uitgevoerd is de verwachting dat dit een goed beeld oplevert van de 

bodemopbouw in de directe omgeving van het plangebied (zie afbeelding 7). 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

Het plangebied maakt geen deel uit van een bestaand AMK-terrein. Ook zijn binnen een straal 

van 500 meter van het plangebied geen terreinen met bekende archeologische waarde of 

beschermde monumenten aanwezig. 

                                                           
20

 Kadaster 1811-1832 
21

 Archis 2012 



ArGeoBoor rapport 1300: Ruurloseweg 2 te Zieuwent 
Opdrachtgever: Hummelink Bouw. 

 12 

Afbeelding 7. Waarnemingen en onderzoeksmeldingen in een straal van circa 500 meter van 
het plangebied (rood omlijnd). 

Waarnemingen in Archis (zie afbeelding 7) 

Circa 500 meter ten noordwesten van het plangebied is een vuurstenen bijl (Flint-Ovalbeil) 

gevonden, die gedateerd wordt in het midden- of laat neolithicum, Trechterbeker-cultuur 

(waarneming 28658). Verder zijn nog geen waarnemingen en vondsmeldingen in of nabij het 

plangebied gemeld.  

Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 7) 

Onderzoeksmelding 34756 bevindt zich ruim 500 meter ten westen van het plangebied. Dit 

betreft een bureauonderzoek voor een aantal gebieden ten westen van het plangebied. De 

verwachting is dat deze onderzoeken geen informatie hebben opgeleverd die van invloed is op 

het specifieke verwachtingsmodel van het huidige plangebied. Niet nader bestudeerd. 

Op 400 meter ten noordwesten van het plangebied ligt onderzoeksmelding 26488. Dit betreft 

een booronderzoek, op basis waarvan het plangebied is vrijgegeven. 

Direct ten westen van het plangebied heeft een bureau- en booronderzoek plaatsgevonden 

(onderzoeksmelding 33126). Uit het booronderzoek is gebleken dat in het zuidelijk deel van 

het plangebied de bodem verstoord was, maar dat in het noordelijk deel onder een plaggedek 

nog restanten van podzolbodems aanwezig waren. Aanbevolen is om geen vervolgonderzoek 

uit te voeren, omdat de intacte bodem in het noordelijk deel van het plangebied niet geroerd 

zou gaan worden.22 

 

                                                           
22

 De Jonge en Huizer 2009 
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Op circa 500 meter ten zuidoosten van het plangebied heeft een archeologisch bureau- en 

booronderzoek (slechts 1 boring) plaatsgevonden (onderzoeksmelding 20473). Het plangebied 

is vrijgegeven voor ontwikkeling. Uit het booronderzoek is gebleken dat de bodem tot 1 meter 

diepte geroerd was.23 

Onderzoeksmelding 16508 ligt op circa 550 meter ten zuidoosten van het plangebied. Er is hier 

een lage enkeerdgrond of beekeerdgrond aangeboord. De bodem was intact, maar op basis 

van het ontbreken van archeologische indicatoren is het plangebied vrijgegeven.24 

Op circa 550 meter van het plangebied is een bureau- en booronderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmelding 12467). In een intacte bodem zijn geen archeologische indicatoren 

aangetroffen. De locatie is vrijgegeven. 

Op ruim 500 meter ten zuiden van het plangebied is een archeologische begeleiding 

uitgevoerd aan de Boersweg 5 (onderzoeksmelding 26882). Er zijn geen aanwijzingen 

aangetroffen voor voorgangers van de huidige boerderij. Deze begeleiding is een vervolg 

geweest op een archeologisch bureauonderzoek (onderzoeksmelding 23602). 

Afbeelding 8. Plangebied (lichtgroen) geprojecteerd op een uitsnede van de archeologische 
beleidskaart van de gemeente Oost-Gelre. Legenda: rood= hoge verwachting; geel = 
middelhoge verwachting; groen= lage verwachting. De twee gele tekens ten zuiden van het 
plangebied zijn bovengrondse gemeentelijke- en/of Rijksmonumenten.25 

 

 

                                                           
23

 De Boer en Stiekema 2007 
24

 Wilbers 2006 
25

 Van den Berghe 2008 
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Archeologische beleidskaart 

Uit de beleidskaart blijkt dat het plangebied ligt in Archeologische Waardevol 

Verwachtingsgebied, categorie 6 (AWX). De reden hiervoor is dat het plangebied ligt op een 

Enk. De hoge landschappelijke ligging op een dekzandrug maken deze locaties aantrekkelijk 

voor bewoning, terwijl het opgebrachte plaggendek een beschermde werking heeft op 

eventueel aanwezige archeologische resten. Het beleid is dat bij ingrepen groter dan 100 m2, 

dieper dan 30 cm-mv een archeologisch onderzoek verplicht is (zie afbeelding 8). 

4 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Bij een intact bodemprofiel krijgt het plangebied een hoge archeologische verwachting. Deze 

hoge verwachting is gebaseerd op landschappelijke, bodemkundige en historische gegevens. 

Archeologische waarnemingen ontbreken nog in de omgeving van Zieuwent. Het plangebied is 

gelegen op een hoge rug in het dekzandlandschap met daarop een plaggendek. De hoge 

zandruggen zijn doorgaans goed ontwaterd geweest en waren goede vestigingslocaties van het 

laat paleolithicum tot en met de late middeleeuwen en nieuwe tijd. De archeologische 

verwachting is breed en het kan gaan om vuursteenvindplaatsen uit de steentijd en 

nederzettingen van landbouwers uit de periode neolithicum tot en met boerderijen uit de 1e 

helft van de nieuwe tijd. Kaartmateriaal uit de 2e helft van de nieuwe tijd geeft aan dat er geen 

bebouwing binnen het plangebied heeft gestaan. Als gevolg van een te natte situatie kan het 

zijn dat er in het gebied lange tijd niet is gewoond en dat de 1e activiteiten pas weer in de late 

middeleeuwen plaatsvonden. 

Eventuele archeologische indicatoren kunnen bestaan uit houtskoolspikkels, vuursteen- en 

aardewerkfragmentjes, verbrande leem etc. en zullen zijn bevinden aan de onderzijde van het 

landbouwdek. Archeologische sporen worden verwacht in de top van dekzandafzettingen, 

direct onder het plaggendek. Indien het plangebied al voor het opbrengen van plaggen in 

gebruik was als akkerland, dan zullen eventuele natuurlijke bodemhorizonten en ondiepe 

grondsporen zijn opgenomen in een akkerlaag. Door de droge en zure bodem worden geen 

organische resten verwacht, met uitzondering in diepe en dus onder de grondwaterspiegel 

gelegen grondsporen, zoals waterputten.  

Bekende bodem verstoringen 

Uit een vergelijking van de het AHN-1 en het AHN-2 beeld valt op te maken dat het plangebied 

ligt langs een ondiepe laagte, een gegraven greppel of sloot ten behoeve van de waterafvoer. 

Direct ten westen van deze watergang liggen ter plaatse van het plangebied kuilbulten. Dit 

wordt door het AHN-bevestigd door de wisselende hoogten ten noorden, maar ook in het 

plangebied (zie afbeelding 9). Het plangebied ligt in een verstoord gedeelte van de enk. De 

eigenaar van de grond heeft aangegeven dat ter plaatse van de kuilbulten alle ‘donkere’ grond 

verwijderd is. Daarnaast heeft bij de bouw van de huidige stal bodemverstoring 

plaatsgevonden.  

Uit de oude kaarten is gebleken dat er lange tijd een weg direct langs het plangebied liep en 

dat de loop van deze weg in de loop der jaren een aantal maal verplaatst is. 
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In de jaren 1900 en 1927 ligt er een houtsingel of greppel in het plangebied. Het verwijderen 

van deze singel of greppel en het verleggen en later verwijderen van de weg zal met 

bodemverstoringen gepaard zijn gegaan. 

Afbeelding 9. Detail van de hoogtekaarten op basis van de AHN-2(2007-2012)-en AHN-1 (1997-
2002) bestanden.26 

5 Conclusies  

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het plangebied 

ligt? Het plangebied ligt op een dekzandrug, afgezet in het Laat-Glaciaal met van nature 

waarschijnlijk een laarpodzolgrond. Waarschijnlijk is er vanaf de 16e eeuw een plaggendek 

opgeworpen, waardoor zich een hoge zwarte enkeerdgrond heeft ontwikkeld. Het 

plangebied lag op de rand van een akker naast een weg, waarvan de naastgelegen 

houtsingel of greppel ook door het plangebied heeft gelopen. De loop van de weg is in de 

afgelopen 200 jaar een paar keer licht gewijzigd. Momenteel grenst het plangebied aan een 

bestaande stal en liggen er kuilbulten. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Nee, als gevolg van het 

aanleggen, verplaatsen van de weg met greppels en of houtsingel, de bouw van de 

bestaande stal en het aanleggen van de kuilbulten binnen het plangebied wordt 

aangenomen dat de bodem binnen het plangebied verstoord is. Er worden geen 

archeologische waarden meer verwacht. 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? Niet 

van toepassing. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? Er worden geen archeologische waarden meer 

verwacht, dus deze worden ook niet bedreigd. 

 

                                                           
26

 Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 (AHN 1) 2007-2012 (AHN-2) 
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6 Aanbeveling/Selectieadvies 

Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren binnen het 

huidige plangebied. Er is archeologisch gezien geen bezwaar voor de uitbreiding van de 

bestaande ligboxenstal met een oppervlakte van 360 m2. 

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem 

verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de 

Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt 

aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Oost-Gelre. 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de gemeente Oost-Gelre. 
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