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Samenvatting
Hamaland Advies heeft, in opdracht van Terra Agribusiness B.V., een archeologisch onderzoek
uitgevoerd voor de nieuwbouw van een woning en de gedeeltelijke herinrichting van het erf aan de
Beuvinkweg 40 te Lonneker, gemeente Enschede. De plannen voor de nieuwbouw en de inrichting van
het terrein zijn nog niet definitief. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noordwest’ ligt het plangebied
in een gebied met als waarde ‘Overig-Archeologisch onderzoeksgebied A’ hierdoor is archeologisch
onderzoek nodig bij een bodemverstoring van 50 cm-mv en meer dan 250 m². De nieuwe ontwikkeling
heeft een nog onbekende nieuwe bodemverstoring, maar zal vermoedelijk dieper zijn dan 0,8 m-mv
(vorstvrij funderen). De rest van het terrein betreft aanplant van bomen en hagen ten behoeve van de
erfinrichting met een nog onbekende verstoringsdiepte. Om de weg vrij te maken voor zowel de
geplande nieuwbouw als de erfinrichting is in overleg met de heer N. Hesseling van Terra Agribusiness
B.V. een plangebied aangewezen rond de geplande nieuwbouw en deel van het huidige erf van ca
2
2.500 m .
Het plangebied heeft volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Enschede een
verwachting door de aanwezigheid van de historische hoeve ‘De Rökker’. Gemeentelijke eis bij een
hoge verwachtingswaarde is een KNA conform onderzoek bij plangebieden groter dan 250 m² en
dieper dan 50 cm-mv.

Conclusie
Op grond van de bestudeerde bronnen kan geconcludeerd worden dat het plangebied een hoge
trefkans heeft op archeologische resten van het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Door de
ligging binnen een historisch erf, de agrarische bewerking en de realisatie van de huidige bebouwing
met bijbehorend erfinrichting kan de bodem verstoord zijn geraakt. De diepte van de verstoring is niet
bekend.
Om het verwachtingsmodel te toetsen is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. In het
plangebied bevindt zich onder een subrecente bouwvoor een oorspronkelijk plaggendek dat afhankelijk
van de positie op de stuwwal direct overgaat in keileem of overgaat in een dunne laag dekzand op
keileem. Het onderzochte plangebied ligt precies tussen twee oude hoger gelegen kampen in. Het is
aannemelijk dat de voorgangers van erve Rökker (zwervende erven tot circa 1300) op deze hogere
kampen gelegen hebben en niet in de laagtes ertussen. Het vermoeden is daarom dat het onderzochte
gebied vanaf de Late Middeleeuwen in gebruik is geweest als bouwland van Erve Rökker. Bij het
uitzeven van het plaggendek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Zowel de
landschappelijke ligging tussen twee hoge kampen in, de slechte doorlaatbaarheid van de bodem door
de keileem die relatief hoog voorkomt in het plangebied, de zeer dunne laag dekzand of zelfs het
ontbreken hiervan en het ontbreken van archeologische indicatoren, maken het aannemelijk dat het
e
plangebied van de 14 eeuw in gebruik is geweest als akker.

Selectieadvies
Op grond van het ontbreken van concrete aanwijzingen voor een archeologische vindplaats
(voorgangers van de huidige bebouwing van Erve Rökker), adviseren wij om geen vervolgonderzoek in
het plangebied uit te voeren en adviseren wij om het plangebied vrij te geven voor de geplande
ontwikkeling. De kans dat met de voorgenomen ontwikkeling archeologische waarden verloren gaan is
nihil.

Voorbehoud
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies erop dat
dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende
activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten
worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Enschede) en haar adviseur, de regionaal
archeoloog van Twente (dhr. drs. A. Vissinga), die vervolgens een selectiebesluit neemt.
Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht
(Erfgoedwet 1-7-2016, art. 5.10 en 5.11) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van
toevalsvondsten te garanderen: ‘Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt
waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of
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onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister’. Deze aangifte dient te gebeuren
bij de RCE te Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de
gemeente Enschede hiervan per direct in kennis te stellen.
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1.

Inleiding

1.1

Inleiding en onderzoekskader
Hamaland Advies heeft, in opdracht van Terra Agribusiness B.V., een archeologisch onderzoek
uitgevoerd voor de nieuwbouw van een woning en gedeeltelijke herinrichting van het erf aan de
Beuvinkweg 40 te Lonneker, gemeente Enschede. (zie Afbeelding 1 en zie bijlage 1). De plannen voor de
nieuwbouw en de inrichting van het terrein zijn nog niet definitief. In het bestemmingsplan
1
‘Buitengebied Noordwest’ ligt het plangebied in een gebied met als waarde ‘Overig-Archeologisch
onderzoeksgebied A’ hierdoor is archeologisch onderzoek nodig bij een bodemverstoring van 50 cmmv en meer dan 250 m². De nieuwe ontwikkeling heeft een nog onbekende nieuwe bodemverstoring,
maar zal vermoedelijk dieper zijn dan 0,8 m-mv (vorstvrij funderen). De rest van het terrein betreft
aanplant van bomen en hagen ten behoeve van de erfinrichting met een nog onbekende
verstoringsdiepte. Om de weg vrij te maken voor zowel de geplande nieuwbouw als de nieuwe
erfinrichting is een plangebied aangewezen rond de geplande nieuwbouw en een deel van het huidige
2
erf van ca 2.500 m .
Het plangebied heeft volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Enschede een
verwachting door de aanwezigheid van de historische hoeve ‘De Rökker’. Gemeentelijke eis bij een
hoge verwachtingswaarde is een KNA conform onderzoek bij plangebieden groter dan 250 m² en
dieper dan 50 cm-mv.
Als gevolg van de overschrijding van de vrijstellingsgrens is door Hamaland Advies een KNA-conform
bureauonderzoek uitgevoerd, aangevuld met een inventariserend veldonderzoek middels verkennende
boringen.
De resultaten en aanbevelingen uit deze rapportage dienen te worden getoetst en onderschreven door
het bevoegd gezag, gemeente Enschede en haar adviseur, de regionaal archeoloog van Twente (dhr.
drs. A. Vissinga).

Afbeelding 1: Topografische kaart met plangebied in het rode kader (bron: Topografische kaart via
http://enschede.maps.arcgis.com).

1

NL.IMRO.0153.BP00042-0003
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1.2

Doel en vraagstelling van het bureauonderzoek
Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten
archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie wordt een
archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld.
De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden:

Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel binnen het
plangebied?

Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn?
Het antwoord op deze vragen zal worden verwerkt in een archeologisch verwachtingsmodel voor het
plangebied, waarbij aangegeven zal worden of een nader onderzoek door middel van verkennende
boringen nodig zal zijn of niet.

Is aanvullend onderzoek noodzakelijk?
Het doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen en aanvullen van een verwachtingsmodel.
De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden:

Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied?

Wat is de intactheid van het bodemprofiel binnen het plangebied?

Zijn, daar waar de bodem intact is, archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen
wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het onderzoeksgebied?
Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan?

Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen c.q. ophogingslagen)?
Zo ja, wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan?

wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan?

In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen?
Hierbij wordt aangegeven of een nader onderzoek door middel van proefsleuven noodzakelijk is.

1.3

Werkwijze
Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA 4.0 protocol 4002) en bestaat uit de volgende onderdelen:
1.
Afbakenen Plan- en onderzoeksgebied, vermelden overheidsbeleid, vaststellen
consequenties toekomstig gebruik (KNA-LS01);
2.
beschrijving van het huidig gebruik (KNA LSO2);
3.
beschrijving van de historische situatie en de mogelijke verstoringen KNA LSO3);
4.
beschrijving van de bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en
aardwetenschappelijk kenmerken (KNA LSO4);
5.
het opstellen van een specifieke verwachting en formulering onderzoeksstrategie (KNA
LSO5).
Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek relevant
bronnenmateriaal geraadpleegd. Door informatie uit verschillende invalshoeken samen te voegen
ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen tussen de diverse brontypen en aan de hand
hiervan een geïntegreerd archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. De gegevens voor het
bureauonderzoek zijn conform de ‘Nieuwe richtlijnen voor bureauonderzoek, Het Oversticht, januari
2011 ontleend aan:

Archis3, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland;

geomorfologisch, geologisch, bodemkundig, topografisch en historisch kaartmateriaal;
2

Archeologische Waardenkaart gemeente Enschede

Richtlijnen voor archeologisch bureau- en veldonderzoek in de provincie Overijssel
(Versie 1.0, 21 maart 2006);

Relevante archeologische rapporten en publicaties;

Informatie van de AWN (indien voorhanden).

2

Gemeente Enschede, 2009
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1.4

Beleidskaders
Rijksbeleid
In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa aangesloten
landen het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch Erfgoed', beter bekend
onder de naam 'Verdrag van Malta', ondertekend. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is
op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe wet heeft zijn beslag gekregen via een wijziging
van de Monumentenwet 1988, aanpassingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele
andere wetten en met de invoering van de Wabo (2010). Met de nieuwe Wet op de Archeologische
Monumentenzorg (WAMZ) is het accent komen te liggen op het streven naar het behoud en beheer
van archeologische waarden in de bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van)
archeologische opgravingen. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe 'de verstoorder
betaalt'. Bij het voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de
aanleg van een weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of
daardoor archeologische resten verstoord kunnen worden. Als uit het onderzoek blijkt dat er
archeologische waarden aanwezig zijn en deze niet ter plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de
initiatiefnemer van het werk de kosten te dragen die gepaard gaan met het opgraven en conserveren
van de plaats. Met de introductie van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke
verantwoordelijkheden van gemeenten veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat
gemeenten een centrale rol is toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is
bepaald, dat gemeenten door inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang
dienen te waarborgen.
Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in bestemmingsplannen
regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische waarden op te nemen. In de
regelgeving is vastgelegd dat in het kader van een omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan
worden dat hij een rapport overlegt waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein
voldoende is vastgesteld. Voor de toetsing van archeologische waarden is een archeologisch bestel
ontwikkeld, waarmee de archeologische waarde van een terrein bepaald kan worden door middel van
een getrapt systeem van onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie
een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek.
Per 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van toepassing. De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- en
regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van het
cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen,
eigenaren en overheden. Bepaalde onderdelen van de wettelijke bescherming van het cultureel
erfgoed verhuizen naar de nieuwe Omgevingswet. De vuistregel hierbij is: duiding van erfgoed in de
Erfgoedwet, omgang met erfgoed in de fysieke leefomgeving in de Omgevingswet.

Provinciaal Beleid
Het provinciaal beleid van Overijssel t.a.v. cultuurhistorie en archeologische monumentenzorg is
vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel en bijbehorende Omgevingsverordening.
De hoofddoelen van het provinciaal archeologisch beleid zijn:

De archeologische objecten, historisch landschap en gebouwde elementen (cultureel erfgoed)
zijn de fysieke neerslag van menselijke activiteiten in het verleden. Het beleid gericht op het
behoud c.q. de bescherming van deze voor Overijssel unieke waarden;

Bij ontwikkelingen van functies aansluiten bij de waarden van cultureel erfgoed (archeologie,
historisch landschap, monumenten). Dit betekent dat in een vroeg stadium van ruimtelijke
planvorming de belangen van de archeologie moeten worden meegenomen;

Het behoud van het archeologisch erfgoed in de bodem ter plekke (in situ).

Financiële consequenties zijn in beginsel voor de initiatiefnemer;

Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed ex situ (het depot), als behoud in
situ onmogelijk blijkt.

Gemeentelijk beleid
Met de invoering van de WAMZ in 2007 (thans Erfgoedwet) is de verantwoordelijkheid voor het
bodemarchief gedelegeerd aan gemeenten. Gemeente Enschede treedt daarom op als bevoegd
gezag. Om inzicht te krijgen in de archeologische waarde, is voor de gehele gemeente in 2009 een
Archeologische Waardenkaart opgesteld. In bestemmingsplannen zijn de archeologische waarden
opgenomen.
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Vanuit de gemeente Enschede is dhr. drs. A. Vissinga (Regioarcheoloog) betrokken bij de toetsing van
ruimtelijke ontwikkelingen waarbij archeologisch onderzoek vereist is.
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1.5

Administratieve gegevens
Tabel 1: Gegevens projectgebied
Opdrachtgever

Terra Agribusiness BV, Dhr. N. Hesselink

Uitvoerder, Beheer en plaats documentatie

Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem

Bevoegd gezag

Gemeente Enschede

Provincie, Gemeente, Plaats

Overijssel, Enschede, Lonneker

Adres en Toponiem

Beuvinkweg 40

Kaartblad

28H

x, y coördinaten3

Centrum

N

258.865, 475.716

W

258.788, 475.663

4

258,823, 475.660
Z

258.801, 475.635

O

258.876, 475.709

Hoogte centrumcoördinaat

46,53 m+NAP

Kadastrale gegevens5

Gemeente Lonneker sectie AM, perceel 1303 (deels)

Onderzoekmeldingsnr.6

4588443100

Oppervlakte plangebied

Ca 2.500 m2

Oppervlakte onderzoeksgebied

Ca 2.500 m2

Huidig grondgebruik7

Tuin en weiland

Toekomstig grondgebruik8

Bebouwing, bestrating, erfinrichting en tuin

Geomorfologie9

11B3

Hoge stuwwal

Bodemtype10

zEZ23

Hoge, zwarte enkeerdgrond in lemig fijn zand

Grondwatertrap11
Geologie12
Periode

VIII
Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden op
Formatie van Drenthe, laagpakket van Gieten
Of
Niet formeel ingedeelde afzettingen
Laat-Paleolithicum t/m Nieuwe Tijd

3

Archis3, via https://archis.cultureelerfgoed.nl
http://ahn.maps.arcgis.com/
5
Archis3, Adressen, gebouwen en percelen
6
Archis3, via https://archis.cultureelerfgoed.nl
7
Archis3, luchtfoto 2014
8
Email dhr. N. Hesselink d.d. 18-01-2018
9
Archis3 geomorfologische kaart 2008
10
Archis3 bodemkaart 2006
11
Archis3 bodemkaart 2006
12
Geologische
kaart
1:50.000
www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens
4

i.c.m.

B28H0532,
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2

Bureauonderzoek en verwachtingsmodel

2.1

Landschapsgenese
Geologie
Het plangebied ligt in het oostelijk zandgebied, meer specifiek in het stuwwal- en smeltwaterlandschap
13
van Twente-Oost . Dit gebied kenmerkt zich door een sterk variërend reliëf, hetgeen hoofdzakelijk het
gevolg is geweest van de bedekking van het gebied door landijs in de voorlaatste IJstijd (het Saalien,
200.000 tot 130.000 jaar geleden). Bij de uitbreiding van dit landijs zijn tertiaire afzettingen en keileem
opgestuwd die tot de vorming van stuwwallen hebben geleid, waaronder die in de omgeving van
Enschede. Onder het landijs heeft zich een dik pakket keileem gevormd, dat als grondmorene onder
het ijs is afgezet. Keileem is een sterk zandige tot uiterst siltige klei, dat grind en (vuur-)steen bevat.
Het betreft over het algemeen slecht gesorteerd sediment en het is zeer compact qua structuur.
Geologisch gezien wordt het tot het Laagpakket van Gieten gerekend (als onderdeel van de Drenthe
Formatie). In dit gebied komen lokaal vrij dikke pakketten keileem voor. Het dekzand van de Formatie
van Boxtel is na de ijstijd door het koude toendraklimaat dat toen heerste, over deze lagen neergelegd.

Geomorfologie
14

Op de geomorfologische kaart is het plangebied gekarteerd als ‘Hoge stuwwal’ (11B3, zie afbeelding
2) . Dit impliceert dat er in het plangebied geen dekzand van het Laagpakket van Wierden, Formatie
van Boxtel aanwezig is. Dit wordt niet ondersteund door de geologische boring in de directe nabijheid
van het plangebied waarin vanaf het maaiveld sprake is van fijn zand dat overgaat in klei en leem.

Afbeelding 2: Geomorfologische kaart, situering van het plangebied binnen het blauwe kader (bron:
Archis3, geomorfologische kaart 2008)

Bodem
15

Het plangebied is op de bodemkaart gekarteerd als ‘Hoge, zwarte enkeerdgrond in lemig fijn zand’
(zEZ23, zie afbeelding 3). Hoge, zwarte enkeerdgronden ontstaan doorgaans door langdurige en
16
geleidelijke ophoging van agrarische gronden met behulp van plaggenbemesting .

13

Beek, 2010
Archis3, geomorfologische kaart 2008
15
Archis3 bodemkaart 2006
16
De Bakker & Schelling, 1989
14
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Afbeelding 3: Bodemkaart met grondwatertrappen met de situering van het plangebied binnen het blauwe
kader (bron: Archis3, bodemkaart 2006)

Grondwater
17

Op de bodemkaart met grondwatertrappen (zie Afbeelding 3) heeft het plangebied grondwatertrap VIII.
Grondwatertrap VIII heeft een gemiddeld hoogste grondwaterstand (winter) van meer dan 140 cm
onder het maaiveld en een gemiddeld laagste grondwaterstand (zomer) die niet is vastgesteld.

Hoogte
18

Op het Actuele Hoogtebestand van Nederland (zie Afbeelding 4) heeft het midden van het plangebied
een hoogte van ca. 46,5 m+NAP (oranje). Naar het noordoosten loopt het maaiveld licht af naar ca
46,2 m+NAP. Aan de noordzijde van het erf loopt het maaiveld sterk af naar ca 43,5 m+NAP
(lichtoranje)

Afbeelding 4: Hoogtekaart met de situering van het plangebied binnen het blauwe kader (bron: AHN2)

17
18

Archis3 bodemkaart 2006
http://ahn.maps.arcgis.com/
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Milieu- en geotechnische gegevens
Het project bevindt zich nog in de planvormingsfase. Derhalve zijn geen Milieutechnische- en
19
geotechnische rapporten voorhanden bij de opdrachtgever. Uit de raadpleging van het Dinoloket
geeft boring B28H0830 ten noordwesten van het plangebied gedetailleerde informatie over de bodem
in het plangebied (zie Afbeelding ). Vanaf maaiveld tot 0,5 m-mv bestaat de bodem uit sterk humeus, fijn
zand dat behoort tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden. Hieronder wordt zwak siltig klei
aangetroffen die vanaf 1,2 m-mv overgaat in siltige leem. Beide lagen behoren tot de Formatie van
Drenthe, Laagpakket van Gieten.

Afbeelding 5: Ondergrondse gegevens met het plangebied in het rode kader (bron: dinoloket.nl)

2.2

Historische ontwikkeling plangebied en omgeving
Lonneker

20

Lonneker wordt voor het eerst rond de 9e/10e eeuw genoemd in een goederenlijst van het stift Werden
aan de Ruhr (Bisdom Münster). De buurschap maakt later deel uit van het kerspel en het richterambt
Enschede als onderdeel van het drostambt Twente.
Lonneker wordt in 1811 een zelfstandige gemeente, gevormd uit het voormalige richterambt Enschede,
zonder de stad Enschede en de Eschmarke. Bij een wijziging in 1818 wordt ook de Eschmarke aan de
gemeente toegewezen. In 1881 wordt een deel van de oude marke Driene overgedragen aan het sterk
gegroeide Hengelo en in 1884 krijgt Enschede ten koste van Lonneker er een groot gebied bij. Het
gevolg is dat laatstgenoemde een van de weinige gemeenten in het land wordt met een gemeentehuis
buiten de eigen gemeentegrenzen en wel te Enschede.
Reeds tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt er gesproken over een samenvoeging van de gemeenten
Enschede en Lonneker, maar pas per 1 mei 1934 wordt wat dan nog resteert van de gemeente, door
de gemeente Enschede geheel geannexeerd. Een grenscorrectie, met handhaving van de gemeente
Lonneker, die door sommigen wordt bepleit, zou van die gemeente zo'n smalle 'schil' om de gemeente
Enschede overlaten, dat dat niet levensvatbaar wordt geacht.

19
20

https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens
https://www.plaatsengids.nl/lonneker
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Spoorlijn
Vanaf 1890 was het dorp aangesloten op het spoorwegnet van de Geldersch-Overijsselsche
Lokaalspoorweg-Maatschappij (GOLS), maar het personenvervoer werd in 1934 alweer gestaakt. Tot
in de jaren zeventig van de 20e eeuw was er nog beperkt goederenvervoer tussen Enschede en
Lonneker, maar daarna is de lijn geheel opgeheven en opgebroken.

Plangebied op historische kaarten
21

Op de kaart van Christiaan Sgroten uit 1573
bosgebied ten noorden van Enschede.

is het plangebied gelegen aan de rand van een

Afbeelding 6: Situatie 1573 met globale locatie het plangebied in het rode kader (bron: Christiaan Sgroten
via http://gisopenbaar.overijssel.nl).
22

23

Er is van het gebied geen kaart van Hattinga beschikbaar. Op de Hottingerkaart van 1787 bestaat
het plangebied uit landbouwgebied. De hoeve ‘Rökker’ is dan al aanwezig direct ten noorden van het
plangebied. Tevens is de voorloper van de Beuvinkweg al aanwezig als erfontsluiting (zwarte pijl; zie
Afbeelding ).

21

Atlas Bruxellensis via http://gisopenbaar.overijssel.nl/ bij Oude Kaarten
Hattinga 1754 uit Atlas der Frontieren van Gelderland, Overijssel
http://gisopenbaar.overijssel.nl/ bij Historische Topografie
23
Hottinger 1787 via http://gisopenbaar.overijssel.nl/ bij Historische Topografie
22
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Afbeelding 7: Situatie 1787 met globale situering van het plangebied in het rode kader (bron: Hottinger via
http://gisopenbaar.overijssel.nl).
24

Op de kaart van Huguenin van 1824 is het plangebied voornamelijk in gebruik als hooi- en bouwland.
Behalve de hoeve zijn nog geenandere gebouwen aanwezig binnen het plangebied (zie afbeelding 8)

Afbeelding 8: Situatie 1824 met de locatie
http://gisopenbaar.overijssel.nl Hugeunin).

van

het

plangebied

in

het

rode

kader

(bron:

25

Op het minuutplan van 1826 ligt het plangebied op perceel 140. Dit perceel ligt buiten het erf en is in
26
gebruik als hooi- en bouwland . Op het erf zelf is naast de hoeve ook een schuur zichtbaar (zie
Afbeelding ; schuur bij de zwarte pijl).

24

Huguenin 1824 De atlas van Huguenin - Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829 via
http://gisopenbaar.overijssel.nl/ bij Historische Topografie
25
Minuutplan Lonnekerr, sectie C, Blad 04, 1811-1832 via http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ getekend 1826
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Afbeelding 9: Situatie 1811-1832 met de locatie van het plangebied in het rode kader (bron: Minuutplan
Lonneker, sectie C, Blad 04 via http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/).
27

28

Op de topografische militaire kaarten van 1830-1850 en 1850-1864 is het plangebied nog steeds in
gebruik voor agrarische doeleinden. Er zijn dan ook geen veranderingen waar te nemen.
29

Op de kaarten tussen 1824 en 1898 verandert het gebruik voor landbouwdoeleinden niet. Vanaf het
Bonneblad van 1898 zijn twee uitvalswegen zichtbaar die vanaf het erf naar het oosten lopen en tegen
het plangebied aanliggen. Binnen het plangebied zelf treden verder geen noemenswaardige
veranderingen op anders dan dat het hele plangebied in gebruik is als bouwland (zie Afbeelding ). Op
de kaart van 1936 is de schuur niet langer zichtbaar op de kaart en zijn bomen aangeplant ter hoogte
van de zuidelijke uitvalsweg (zie Afbeelding ). Op de kaart van 1965 zijn een tweetal nieuwe
woonhuizen op het erf aanwezig en drie schuren. Binnen het plangebied treden geen veranderingen
op (zie Afbeelding ). Deze situatie blijft bestaan tot op de kaart van 2010 als de meest oostelijke woning
verdwijnt en direct ten noorden van het plangebied een nieuw woonhuis wordt gerealiseerd (zie
Afbeelding ). Hierna treden geen noemenswaardige veranderingen meer op in het plangebied (zie
Afbeelding 1)

Afbeelding 10: Situatie 1898 met het plangebied in het rode kader (kaart 1898 via Archis3).

26

OAT Perceelinformatie via http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
Via http://www.topotijdreis.nl
28
Via http://www.topotijdreis.nl
29
Via http://www.topotijdreis.nl
27
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Afbeelding 11: Situatie 1936 met het plangebied in het rode kader. Plangebied is weiland (kaart 1936 via
http://www.topotijdreis.nl).

Afbeelding 12: Situatie 1965
http://gisopenbaar.overijssel.nl)

met

het

plangebied
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Afbeelding 13: Situatie 2010 met het plangebied in het rode kader. (kaart 2010 via http://www.topotijdreis.nl)

2.3

Bouwhistorische waarden
De geraadpleegde historische kaarten bevestigen dat het plangebied al voor 1787 ontgonnen is en in
gebruik genomen was als landbouwgrond. Op basis van de historische kaarten lijkt er geen bebouwing
binnen het plangebied aanwezig te zijn geweest. Het plangebied heeft altijd zeer dicht tegen het erf
gelegen, waardoor er mogelijk sprake is van niet gedocumenteerd structuren behorende bij het erf. Op
basis van het cartografisch onderzoek kan dan ook geconcludeerd worden dat er mogelijk nog
relevante bouwhistorische resten in de bodem aanwezig kunnen zijn.

2.4

Geschiedenis erve Rökker
De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker heeft ter voorbereiding aan een bezoek van het
erf in 2003 diverse historische gegevens verzameld (zie bijlage 5). Conclusie na dit onderzoek is dat in
30
1330 De Rökker al wordt genoemd in de rekeningen van het Bisdom Utrecht.
31

In de inleiding van het markeboek Lonneker 1545-1751 is erve Rökker opgenomen als erf van voor
1500. Het is gelegen aan het eind van een reeks boerderijen (zie bijlage 5).
De erve Rökker is opgenomen in het verpondingsregister van Twente 1601. De hoeve staat dan
bekend als Roeckerink en omvat in 1601 ‘5 mudde boulandt, een mate van een dach gras meyens’
32
ofwel ca 2,6 ha aan akker en een halve hectare grasland . De hoeve is in eigendom van de proosdij
van Sint Pieter te Utrecht die een pacht op eisen van 7 mudde koren, 5 scepel rogge en 1 mudde
33
koppelgerst . Op basis van het verpondingsregister is een oudere pachtrekening uit 1475 bekend
waaruit blijkt dat de hoeve deelneemt in de marke en 2 stuivers, 1,5 gouden Rijnsche Gulden en
nogmaals 3 gouden Rijnsche gulden dient te voldoen. Dit is tevens de oudste schriftelijke vermelding
e
van de hoeve, maar de oorsprong van dit erf ligt vermoedelijk al in de 14 eeuw.

30

Berns, 2003
Grabandt, 1999
32
Mensema et al, 1985.
33
Mix van gerst en een ander graan
31
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Afbeelding 14: Erve Rökker in de Marke Lonneker al bekend als erf van voor 1500 (Grabandt, 1999)

2.5

Archeologische waarden
In het plangebied zelf heeft niet eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Binnen een straal
van 750 meter rond het plangebied zijn in Archis334 3 onderzoeksmeldingen en 1 vondstmelding
opgenomen (opname 07-02-2018, zie Afbeelding 15).
720 m ten zuidwesten van het plangebied is in 2001 door RAAP een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek (zaaknummer 2077053100) uitgevoerd. Op basis van het
bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor alle perioden voor de essen. Deze verwachting is
getoetst door middel van boringen. Tijdens het veldwerk is een ca 50 cm dik esdek aangetroffen dat
direct rust op keileem. Tijdens het veldonderzoek zijn vier boringen gezet op de Lonneker Es, waarvan
in één boring archeologische indicatoren zijn aangetroffen (zaaknummer 3039422100). Het betreft een
scherf handgevormd aardewerk dat niet nader te dateren is dan Neolithicum-Late Middeleeuwen.
450 m ten noorden van het plangebied is in 2011 door RAAP een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek (zaaknummer 2339089100) uitgevoerd ten behoeve van de herontwikkeling van
Vliegveld Twenthe. Voor het huidige onderzoek is het meest zuidelijke deelgebied (Zuidkamp) het
meest informatief. In dit deelgebied zijn op verschillende locaties artefacten en sporen aangetroffen die
dateren tussen het Paleolithicum en de Nieuwe Tijd. Deze locaties hangen vaak samen met een
hogere ligging in het landschap en hebben dan ook een hoge verwachting.
620 m ten zuidoosten van het plangebied is in 2006 door ADC een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek (zaaknummer 2124924100) uitgevoerd ten behoeve van nieuwbouw

34

Archis 3, Archeologische onderzoeksgebieden
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van woningen. Op basis van het bureauonderzoek gold een hoge verwachting voor alle perioden voor
alle zones binnen het onderzcohte gebied waar een esdek werd verwacht. De overige zones hadden
een lage verwachting. Tijdens het veldonderzoek kon deze verwachting niet worden onderbouwd door
het grotendeels ontbreken van intacte bodems en het afwezig zijn van archeologische iindiicatoren.
De historische kring Enschede-Lonneker is aangeschreven ten tijde van dit onderzoek, maar op het
moment van schrijven van deze rapportage zijn nog geen aanvullende gegevens ontvangen over het
plangebied.

Afbeelding 15: Archeologische onderzoeksmeldingen in Archis3 met plangebied in het rode kader (bron:
Archis3)

2.5

Archeologisch verwachtingsmodel
Op grond van de bodemkundige kenmerken en de bekende cultuurhistorische- en archeologische
waarden in de omgeving van het plangebied kan de archeologische verwachting worden bepaald.
Het plangebied heeft volgens de gemeentelijk archeologische verwachtingskaart een hoge verwachting
vanwege de ligging nabij een historisch erf (H-015). Gemeentelijke eis is een KNA conform onderzoek
35
bij plangebied groter dan 250 m² en dieper dan 50 cm-mv (zie Afbeelding 16).

35

Gemeente Enschede, 2009
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Afbeelding 16: Uitsnede Archeologische verwachtingskaart gemeente Enschede. Het plangebied ligt nabij
historisch erf De Rökker, H-015 bij de blauwe cirkel.

Beantwoording onderzoeksvragen Bureauonderzoek
-

Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied?

Het plangebied ligt op een hoge stuwwal waarop ook de kern van Lonneker is ontstaan. Uit
archeologisch oogpunt zijn overgangen van hoger gelegen stuwwal nabij een beekdal interessante
plaatsen, aangezien deze gronden vanaf de steentijd (Laat Paleo,-Meso-, en Neolithicum) oudsher een
tijdelijke vestigingsplaats voor jagers/verzamelaars en eerste boeren geweest zijn. In de omgeving van
het plangebied zijn voornamelijk ten zuiden vondsten bekend die dit bevestigen (zie paragraaf 2.2).
Het plangebied zelf ligt ten noordwesten van de historische kern van Lonneker. Zij heeft volgens de
oudste historische kaarten altijd buiten deze kern gelegen. Op de kaart van Sgroten is moeilijk in te
schatten of het plangebied reeds ontgonnen was, omdat het op de rand van een bos lijkt te liggen,
maar op alle overige kaarten is het plangebied volledig ontgonnen. Op basis van het
Verpondingsregister van Twente blijkt dat er al vanaf minimaal 1475 sprake is van het historische erf
‘De Rökker’ waar het plangebied onderdeel van uitmaakt. Uit onderzoek van de Historische Kring blijkt
dat het erf al in 1330 voorkomt in de rekeningen van het Bisdom Utrecht. Voor zover kan worden
nagegaan op het historisch kaartmateriaal is het plangebied zelf nooit bebouwd geweest.
Het plangebied is op de bodemkaart gekarteerd als hoge, zwarte enkeerdgrond. De geologische boring
100 ten noordwesten van het plangebied bevestigd dit en geeft aan dat in het plangebied sprake is van
een kleiige bodem die op 1,2 m-mv overgaat in leem. Zowel de klei als de leem behoren tot het
Laagpakket van Gieten, Formatie van Drenthe. Voor zover bekend heeft er behalve plaggenbemesting
geen ophoging van het terrein plaatsgevonden.
-

Wat is de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel binnen het plangebied?

Door de ligging in de nabijheid van een historisch erf (De Rökker) en de agrarische bewerking vanaf in
e
ieder geval de 15 eeuw, kan de bodem verstoord zijn geraakt. In hoeverre dit schadelijk is geweest
voor eventuele archeologische niveaus is op voorhand moeilijk in te schatten.
-

Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn?

Geconcludeerd kan worden dat het plangebied voor alle perioden een hoge verwachting kent. Op
basis van het verpondingsregister is reeds in 1475 sprake van een erf in de directe omgeving van het
plangebied. Uit onderzoek van de Historische Kring blijkt dat het erf al in 1330 voorkomt in de
rekeningen van het Bisdom Utrecht. Derhalve zijn resten te verwachten van voorgangers van “De
e
Rokker” uit de 14 of mogelijk zelfs daarvoor. Hierbij kan gedacht worden aan oude huisplattegronden,
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erfgreppels, voorraadkuilen, afvalkuilen, meilers e.d. Ook sporen van oude zandpaden, verkavelingen
en afwateringsgreppels zijn mogelijk.
Vondsten die worden verwacht zijn losse(strooi)vondsten zoals aardewerkscherven, verbrande leem
en ijzerslak en mogelijk archeologische resten die in verband staan met bewoning en jacht en de
heideontginning en de agrarische bewerking van de grond. Hierbij kan gedacht worden aan
afvaldumps, rituele dumps, en haardkuilen. Indien er eventueel archeologische resten aanwezig zijn
komen deze direct aan of onder het maaiveld voor. Organische resten en bot zullen door de
overwegend droge bodemomstandigheden slecht tot matig geconserveerd. Andere typen indicatoren
zoals aardewerk, vuursteen en houtskool zijn waarschijnlijk goed geconserveerd.
De gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied is opgenomen in tabel 3. De
potentiële archeologische niveaus bevinden zich direct onder de bouwvoor, in het plaggendek en in de
top van het dekzand (indien aanwezig).
Tabel 3: Archeologische verwachting plangebied
Periode

Verwachting

Verwachte vindplaatstypen

Verwachte grondlaag
(diepte)

Nieuwe Tijd

Hoog

afvaldumps, rituele dumps, en haardkuilen.
Grondsporen van verkavelingen, wegen,
greppels, resten van aardewerk, houtskool,
metaal, glas en bot

In de bouwvoor tot ca.
0,50 m-mv

Romeinse Tijd – Late
Middeleeuwen

Hoog

Nederzettingsterreinen, meilers,
begravingen en offsiteresten

Bronstijd – IJzertijd

Hoog

Nederzettingsterreinen, urnenvelden,
resten van smeedhaarden, meilers, en
offsiteresten

In de bouwvoor en direct
onder bouwvoor op meer
dan -0,50 m-mv
onder bouwvoor op meer
dan -0,50 m-mv

MesolithicumNeolithicumPaleolithicum

Hoog

Nederzettingsterreinen, jachtkampen

Top van de C-horizont,
dieper dan 0,60 m

Advies Booronderzoek
De intactheid van de bodem en de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen zal aangetoond
moeten worden met het inventariserend veldonderzoek. Een verkennend onderzoek dient om de
intactheid van de bodem te onderzoeken. Voor een verkennend bodemonderzoek dienen boringen te
worden gezet met een edelmanboor van 7 cm (6 boringen per hectare met een minimum van 5
boringen per plangebied). Indien de bodem intact is kan direct de aanwezigheid van archeologische
waarden worden getoetst met megaboringen (20 boringen per hectare) met een edelmanboor van
2
15 cm. Het de totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 2.500 m . Gegeven de omvang
van het plangebied dienen minimaal 5 verkennende boringen te worden gezet. Hamaland Advies
adviseert echter om 6 boringen te zetten binnen het plangebied, waarbij 3 boringen ter hoogte van het
nieuwe gebouw worden geplaatst en de overige 3 boringen over het plangebied worden verdeeld om
de herinrichting van het erf mogelijk te maken. Gezien het geringe numerieke verschil tussen het
aantal verkennende en het aantal karterende boringen, adviseren wij om de verkennende boringen
direct als karterend te zetten om zowel de mate van intactheid van de bodem te kunnen toetsen als de
aanwezigheid van archeologische vindplaatsen te kunnen toetsen. Tevens dienen de boorkernen
gezeefd te worden over een metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm of wordt (bij klei) de grond
verbrokkeld en versneden om de opgeboorde grond te controleren op de aanwezigheid van
archeologische indicatoren zoals scherven aardewerk, vuursteen, botfragmenten, fosfaten en
houtskoolresten. De boringen worden ingemeten ten opzichte van het maaiveld. Daarnaast kunnen
vanwege de geringe vondstdichtheid molshopen worden geïnspecteerd op archeologische indicatoren.
36
Voorafgaand aan het veldonderzoek is een Plan van Aanpak opgesteld.

36

Anker en Van der Kuijl, 2018
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3

Resultaten van het Booronderzoek

3.1

Werkwijze Booronderzoek
Op 14 februari 2016 is het veldonderzoek door E.E.A. van der Kuijl (senior KNA archeoloog) met
ondersteuning van R. de Graaf (veldmedewerker/zever) uitgevoerd conform het vooraf opgestelde
Plan van Aanpak en de richtlijnen van de SIKB BRL 4003.
Het booronderzoek was erop gericht om de mate van intactheid van de bodem vast te stellen en de
geologische bodemopbouw en de aanwezigheid van eventuele vindplaatsen te toetsen. De exacte
locaties van de boringen zijn met GPS ingemeten. De boringen regelmatig verspreid over het
plangebied gezet. Molshopen konden vanwege het ontbreken ervan, niet worden onderzocht.
In totaal zijn 5 karterende boringen gezet met een megaboor (ø 15 cm) tot 25 cm in de C-horizont. De
maximale boordiepte was 130 cm-mv (boring 5). De boringen zijn lithologisch beschreven conform
NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) en aansluitend gezeefd over een metalen zeef
met een maaswijdte van 4 mm. De afzonderlijke bodemlagen zijn beschreven volgens het systeem van
bodemclassificatie van De Bakker en Schelling.

3.2

Resultaten
Geologie en bodem
Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 3. De resultaten van de boringen (de
boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in Bijlage 4. De hoofdlijn van de bodemopbouw kan als volgt
worden weergegeven (zie Tabel 3 en Tabel 4).
Tabel 3: Bodemopbouw van de boringen met dekzand (boring 1, 2, 5)
Diepte (cm-mv)
Vanaf maaiveld tot 0/10
Tussen 0/10 en 40/50
Tussen 40/50 en 70/75/80
Tussen 70/75/80 en 90/100
Tussen 90/100 en 120/130

Samenstelling
graszode
Zand, matig siltig, matig humeus.
Donkerbruin, met kiezels
Zand, sterk siltig. Lichtbruin
Zand, sterk siltig. Geel. iets fijn
met kiezels
Leem, zwak zandig. Bruingrijs.
sterk roestig, stug

Interpretatie
subrecente bovenlaag (Ap1)
A1-horizont: eerdlaag
C1-horizont: dekzand
C2-horizont: keileem

Tabel 4: Bodemopbouw van de boringen met keileem, zonder dekzand (boring 3, 4)
Diepte (cm-mv)
Vanaf maaiveld tot 10
Tussen 10 en 50
Tussen 50 en 70/80
Tussen 70/80 en 100/115

Samenstelling
graszode
Zand, matig siltig, matig humeus.
Donkerbruin.kiezels
Zand, sterk siltig. Lichtbruin.
Leem, zwak zandig. Bruingrijs.
sterk roestig, stug

Interpretatie
subrecente bovenlaag (Ap1)
A1-horizont: eerdlaag
C-horizont: keileem

Interpretatie:
Onder een 40-50 cm dikke bouwvoor is een 20-30 cm dik oorspronkelijk plaggendek aangetroffen dat
op een diepte variërend van minimaal 40 cm tot maximaal 80 cm overgaat in een dunne dekzandlaag
met een dikte van 15-20 cm. Hieronder is keileem aangetroffen. In boring 3 en 4 gaat het plaggendek
direct over in de onderliggende keileem. De top van de C is aangetroffen op dieptes variërend van 70
tot 80 cm-mv. De diepte van de C-horizont is afhankelijk van de positie van de boring op de helling van
de stuwwal.
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De grondwaterspiegel bevindt zich direct boven de keileem tussen 0,70m-mv en 1,00m-mv (freatisch
grondwater).
Bij het uitzeven van de boringen zijn in geen van de boringen archeologische indicatoren aangetroffen.
In de bouwvoor bevindt zich wel een bijmenging met baksteenpuin.

Conclusie
In het plangebied bevindt zich onder een subrecente bouwvoor een oorspronkelijk plaggendek dat
afhankelijk van de positie op de stuwwal direct overgaat in keileem of overgaat in een dunne laag
dekzand op keileem. Het onderzochte plangebied ligt precies tussen twee oude hoger gelegen kampen
in. Het is aannemelijk dat de voorgangers van erve Rökker (zwervende erven tot circa 1300) op deze
hogere kampen gelegen hebben en niet in de laagtes ertussen. Het vermoeden is daarom dat het
onderzochte gebied vanaf de Late Middeleeuwen in gebruik is geweest als bouwland van Erve Rökker.
Bij het uitzeven van het oude plaggendek zijn geen archeologische indicatoren gevonden. Op grond
e
hiervan mag verondersteld worden dat het plangebied vanaf de 14 eeuw in gebruik is geweest als
akker.

Afbeelding 17: Foto van het zuidelijk deel van het plangebied (foto genomen naar het zuidwesten)
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Afbeelding 18: Foto van het noordelijk deel van het plangebied (foto genomen naar het noordoosten)

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem t. 06-51873933

25 van 43

Project: BO en IVO Beuvinkweg 40 te Lonneker
Kenmerk: EAN/ALG/HAMA/181791

4

Conclusie en aanbeveling

4.1

Conclusie
Op grond van de bestudeerde bronnen kan geconcludeerd worden dat het plangebied een hoge
trefkans heeft op archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Door
de ligging binnen een historisch erf (Erve Rökker), de agrarische bewerking en de realisatie van de
huidige bebouwing met bijbehorend erfinrichting kan de bodem verstoord zijn geraakt. De diepte van
de verstoring was voorafgaand aan het veldonderzoek niet bekend.
Om het verwachtingsmodel te toetsen is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. In het
plangebied bevindt zich onder een subrecente bouwvoor een oorspronkelijk plaggendek dat afhankelijk
van de positie op de stuwwal direct overgaat in keileem of overgaat in een dunne laag dekzand op
keileem. Het onderzochte plangebied ligt precies tussen twee oude hoger gelegen kampen in. Het is
aannemelijk dat de voorgangers van erve Rökker (zwervende erven tot circa 1300) op deze hogere
kampen gelegen hebben en niet in de laagtes ertussen. Het vermoeden is daarom dat het onderzochte
gebied vanaf de Late Middeleeuwen in gebruik is geweest als bouwland van Erve Rökker. Bij het
uitzeven van het plaggendek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Zowel de
landschappelijke ligging tussen twee hoge kampen in, de slechte doorlaatbaarheid van de bodem door
de keileem die relatief hoog voorkomt in het plangebied, de zeer dunne laag dekzand of zelfs het
ontbreken hiervan en het ontbreken van archeologische indicatoren, maken het aannemelijk dat het
e
plangebied van de 14 eeuw in gebruik is geweest als akker.

4.2

Selectieadvies
Op grond van het ontbreken van concrete aanwijzingen voor een archeologische vindplaats
(voorgangers van de huidige bebouwing van Erve Rökker), adviseren wij om geen vervolgonderzoek in
het plangebied uit te voeren en adviseren wij om het plangebied vrij te geven voor de geplande
ontwikkeling. De kans dat met de voorgenomen ontwikkeling archeologische waarden verloren gaan is
nihil.

4.3

Voorbehoud
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies erop dat
dit selectieadvies nog niet betekend dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende
activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten
worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Enschede) en haar adviseur, de regionaal
archeoloog van Twente (dhr. drs. A. Vissinga), die vervolgens een selectiebesluit neemt.
Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht
(Erfgoedwet 1-7-2016, art. 5.10 en 5.11) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van
toevalsvondsten te garanderen: ‘Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt
waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of
onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister’. Deze aangifte dient te gebeuren
bij de RCE te Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de
gemeente Enschede hiervan per direct in kennis te stellen.
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Bijlage 1: Plangebied met het onderzoeksgebied in het rode kader
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Bijlage 2:

Overzicht van geologische en archeologische perioden
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Bijlage 3: Boorpuntenkaart

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem t. 06-51873933

Project: BO en IVO Beuvinkweg 40 te Lonneker
Kenmerk: EAN/ALG/HAMA/181791

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem t. 06-51873933

Project: BO en IVO Beuvinkweg 40 te Lonneker
Kenmerk: EAN/ALG/HAMA/181791

Bijlage 4: Boorlegenda en boorstaten (separaat bijgevoegd)
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Bijlage 5: Overzicht historie erve Rökker (Berns, 2003)
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boorstaten

20181792 Beuvinkweg 40 Lonneker, gem. Enschede

Boring 01, coordinaten 258.797 / 475.662 (100cm)
Maaiveld

datum: 14-02-2018

akker

(1:50)
Zs3h2
50cm

Zs2

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
iets kiezels, Ap1-horizont, laaggrens:
40 geleidelijk. Edelmanboor.
Zand, matig siltig. Lichtbruin. A1-horizont,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

---

70

Zs2
100

Zand, matig siltig. Geel. roestvlekken,
C-horizont. Edelmanboor.

--

100cm

Boormeester: Eric

Boring 02, coordinaten 258.818 / 475.665 (120cm)
Maaiveld

datum: 14-02-2018

gras

(1:50)

10

Zs3h2
50cm

Zs2
Zs3

90 cm
100cm

Lz1

graszode. Edelmanboor.
Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
iets fijne kiezels, Ap1-horizont, laaggrens:
50 geleidelijk. Edelmanboor.
Zand, matig siltig. Lichtbruin. A1-horizont,
75 laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.
Zand, sterk siltig. Geel. iets fijne kiezels,
90
C1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.
120 Leem, zwak zandig. Grijs. stug, roestig,
keileem, C2-horizont. Edelmanboor.

------

150cm

Boormeester: Eric

Boring 03, coordinaten 258.834 / 475.670 (115cm)
Maaiveld

datum: 14-02-2018

gras

(1:50)

10

Zs3h2
50cm

Zs3
80 cm

graszode. Edelmanboor.
Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
50 Edelmanboor.
Zand, sterk siltig. Lichtbruin. A1-horizont,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

-Puin zwak.
--

80

Lz1

100cm

115

Leem, zwak zandig. Grijs. sterk roestig, stug,
keileem, C-horizont. Edelmanboor.

--

150cm

Boormeester: Eric

Boring 04, coordinaten 258.849 / 475.697 (100cm)
Maaiveld

gras

(1:50)

10

Zs2h2
50cm

Zs3

70 cm

datum: 14-02-2018

Lz1

grazode. Edelmanboor.
Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
kiezels, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
50 Edelmanboor.
Zand, sterk siltig. Lichtbruin. A1-horizont,
70 laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.
Leem, zwak zandig. Bruin-grijs. sterk roestig,
stug, keileem, C-horizont. Edelmanboor.
100

-----

100cm

Boormeester: Eric
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20181792 Beuvinkweg 40 Lonneker, gem. Enschede

Boring 05, coordinaten 258.861 / 475.712 (130cm)
Maaiveld

gras

(1:50)

10

Zs2h2
50cm

Zs3
100 cm100cm

datum: 14-02-2018

Lz3
Lz1

graszode. Edelmanboor.
Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
50 Edelmanboor.
Zand, sterk siltig. Lichtbruin. iets kiezel,
A1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
80 Edelmanboor.
Leem, sterk zandig. Grijs-geel. iets roestig,
100
C1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.
130 Leem, zwak zandig. Grijs. stug, keileem,
C2-horizont. Edelmanboor.

-Puin zwak.
----

150cm

Boormeester: Eric
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