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Rapport 

 

Schorn, E.A. & S.M. Koeman, 2022. Archeologisch bureauonderzoek Empese en 

Tondense Heide te Brummen. Gemeente Brummen. KSP Archeologie Rapport 21200. 

Duiven. 

OM 5153441100 Versie: concept, 24-01-2022 

Beoordeling Het rapport is leesbaar opgesteld en bevat alle onderdelen van een degelijk 

conceptrapport. Het rapport kan definitief worden gemaakt na verwerking van de 

opmerkingen in de geannoteerde versie van het rapport (zie bijlage). 

Selectiebesluit Op basis van het archeologisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat in de 

deelgebieden Veldbeek Noord en Veldbeek Zuid nog steeds archeologische resten 

kunnen voorkomen, voornamelijk op de hogere delen van het dekzandlandschap en 

met name in relatie tot bewoning/gebruik in de Steentijd. Daarom adviseert KSP 

Archeologie ten eerste de uitvoering van een karterend booronderzoek, om het 

verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen, ter plaatse van de 

dekzandruggen waar ontgravingen zullen plaatsvinden (figuur 1, blauw gearceerde 

zones). Daarnaast adviseert KSP Archeologie de uitvoering van een archeologische 

begeleiding van de civiele ontgravingen in de dalvormige laagte, de beekovergang en 

dekzandrug bij de heraanleg van de Veldbeek (figuur 1, zwart gearceerde zones en 

zwarte lijnen). KSP Archeologie stelt echter ook dat er mogelijk nog meer zones voor 

archeologische begeleiding in aanmerking komen, op basis van het karterende 

booronderzoek. 

 

De gemeentes Brummen en Voorst onderschrijven dit advies ten dele: op dit moment 

is er dermate weinig beeld van de bodemopbouw in de verschillende advieszones 

binnen deelgebieden Veldbeek Noord en Veldbeek Zuid, dat in de zwart gearceerde 

zones en ter plaatse van de zwarte lijnen een verkennend booronderzoek de eerste 

gewenste stap is. De blauw gearceerde zones kunnen wel direct 

verkennend/karterend beboord worden. Eventuele vervolgstappen in de vorm van 

gravend onderzoek dienen (opnieuw) te worden beschouwd na uitvoering van dit 

booronderzoek. Deelgebied Blaarsloot kan wel worden vrijgegeven voor wat betreft 

archeologie in het licht van de geplande ontwikkeling. 

Consequenties 

vervolgproces 

In deelgebieden Veldbeek Noord en Veldbeek Zuid dient in eerste instantie een 

verkennend/karterend booronderzoek uitgevoerd te worden, als volgt: 

• Zwart gearceerde zones: verkennend booronderzoek (7 boringen per ha); 

• Zwarte lijnen: verkennend booronderzoek (boringen om de 40 m op lijn).  

• Blauw gearceerde zones: verkennend/karterend booronderzoek (20 x 25 m 

grid) 

 

Op basis van de rapportage hiervan nemen de gemeentes Brummen en Voorst een 

nieuw selectiebesluit.  

 

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact op nemen met H.G. Pape-Luijten (regio-

archeoloog Stedendriehoek) op 06-11707200 of h.pape@apeldoorn.nl. 
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Figuren 

 
Figuur 1: advieszones vervolgonderzoek (Schorn en Koeman, 2022). 

 
Behandeld door H.G. Pape-Luijten, Regio-archeoloog Stedendriehoek 

Datum 26-01-2022 

Bijlage  Geannoteerde versie van Schorn en Koeman, 2022 
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