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1 Inleiding
1.1 Kader
Aanleiding
In opdracht van Cleantech Regio heeft RAAP in december 2018 een archeologische en
cultuurhistorische quickscan uitgevoerd voor het onderzoeksgebied fietsroute F348 Deventer-Zutphen
in de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen (figuur 1). Het onderzoek vond plaats in het kader van
het ontwerp van deze nieuwe vlot en veilige fietsroute.
Het onderzoeksgebied is op te splitsen in twee varianten:
-

Een variant die uitgaat van bundeling met de bestaande N348 en bestaat uit het verbreden van
bestaande fietspaden over het hele traject, aanleg tunnel/brug ter hoogte van Epse en aanleg
nieuwe fietspaden ter hoogte van Gorssel en Eefde.

-

Een groter zoekgebied waar gezocht wordt naar een alternatieve route (met enkele
tracévarianten).

Het onderzoeksgebied is als begrenzing voor het archeologisch onderzoek aangehouden. Voor
cultuurhistorie is nog een buffer van 100 m rond het onderzoeksgebied aangehouden voor een aantal
aspecten.
Door in een vroeg stadium inzicht te hebben in de aanwezige dan wel te verwachten archeologische en
cultuurhistorische waarden binnen het onderzoeksgebied kan de fietsroute zo worden ontworpen dat
deze zo min mogelijk schade toebrengt aan het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.
Kwaliteitsborging
RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003
Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, 4004 Opgraven
(landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek.
Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden.
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Figuur 1. Aanduiding onderzoeksgebied. Inzet: ligging in Nederland (ster).
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1.2 Administratieve gegevens
Type onderzoek

archeologische en cultuurhistorische quickscan

Opdrachtgever

Cleantech Regio

Bevoegde overheid

Gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen

Plaats

Deventer, Gorssel, Zutphen

Gemeente

Deventer, Lochem en Zutphen

Provincie

Gelderland

Centrumcoördinaten (X/Y)

210.055 / 467.560

Toponiem

F348 – fietsroute

Oppervlakte onderzoeksgebied

2275 hectare

Afbakening onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied beperkt zich tot het gebied dat is
weergegeven in figuur 1

Onderzoeksperiode

december 2018

Uitvoerder

RAAP Oost

Projectleider

ir. E.H. Boshoven

Projectmedewerkers

ir. E.H. Boshoven, ir. L.J. Keunen

RAAP-projectcode

DEZF

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer

nvt

Beheer en plaats documentatie

RAAP regio Oost te Zutphen

Tabel 1. Administratieve gegevens.

1.3 Doel- en vraagstelling
Het doel van de archeologische quickscan is om inzicht te krijgen in de ligging van archeologisch
interessante terreinen voor zowel het tracé langs de N348 als het zoekgebied voor een tracé door het
buitengebied westelijk van de N348. Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen de verwachte
archeologische resten systematisch opgespoord worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering,
geofysisch etc.)?
De cultuurhistorische analyse en waardenstelling heeft tot doel de aanwezige bovengrondse
waardevolle landschapskarakteristieken, structuren en objecten alsmede de waardevolle bouwkunst en
stedenbouw in beeld te brengen, teneinde meegewogen te kunnen worden bij het definitieve ontwerp.
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2 Archeologie
2.1 Methode
De archeologische quickscan behelst het volgende:
- het inzichtelijk maken van de door, het betreffende bevoegde gezag, gestelde onderzoekseisen aan
de hand van:
o

de gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidskaarten;

o

de in de vigerende bestemmingsplannen weergegeven dubbelb estemmingen ‘waardearcheologie’;

Beide zaken worden weergegeven in een kaartbeeld;
- Inventarisatie van aanwezige archeologische rijksmonumenten, AMK -terreinen en archeologische
vondstlocaties (aan de hand van ARCHIS)
- een check van eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek binnen het onderzoeksgebied;
- een inventarisatie van de ligging van kabels/leidingen en overige (op gedetailleerde
bodemkaarten/AHN weergegeven) bodemverstoringen

-

een advies omtrent eventueel noodzakelijk vervolgonderzoek (bijvoorbeeld bure auonderzoek of
booronderzoek) en verwachte diepteligging van het archeologisch relevante niveau.

2.2 Landschappelijke context
Het onderzoeksgebied ligt in twee landschappen, te weten het pleistocene landschap en het holocene
IJssellandschap.
Het pleistocene dekzandlandschap kenmerkt zich door de aanwezigheid van in een dekzandvlakte
(figuur 2: code 2M42yd) waarvan de laagste delen zijn afgedekt met een kleidek (figuur 2: code 2M45).
Hier bevinden zich voornamelijk veldpodzolgronden of gooreerdgronden ( figuur 3: codes Hn21 /
pZn23). Binnen dit landschap liggen hoger gelegen dekzandruggen en –welvingen (figuur 2: resp.
codes 3/4F51yc en 3L51yc) en door de laagste delen van het landschap stromen beken (figuur 2:
codes 22R42L en 23R46; zoals de Eefsche en Harfensche Beek in het uiterste zuiden van het
onderzoeksgebied, de Dommerbeek net ten noorden van Gorssel) .
De dekzandruggen kenmerken zich van nature doo r de aanwezigheid van een haarpodzolbodem, maar
in het onderzoeksgebied zijn deze hogere delen van het landschap afgedekt met een plaggendek,
waardoor een hoge bruine of zwarte enkeerdgrond is ontstaan ( figuur 3: codes bEZ21 of zEZ23). In de
beekdalen zijn beekeerdgronden aanwezig die worden afgedekt met een kleidek ( figuur 3: code
kpZg23).
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Figuur 2. Uitsnede van de geomorfologische kaart.
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.

Figuur 3. Uitsnede van de bodemkaart.
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Westelijk van het onderzoeksgebied stroomt de IJssel. In het uiterste westen van het
onderzoeksgebied bevindt zich een zone waar een tot 4 m dik kleipakket bevindt en kom - en
oeverafzettingen van de IJssel betreft (figuur 2: code 4L42D). In dit gebied komen ooi- en
poldervaaggronden voor (figuur 3: codes Rd90A en Rn95A). Ditzelfde geldt voor het gedeelte van het
onderzoeksgebied ten zuiden van het Twentekanaal maar dit gebied is vanwege de ligging in de
bebouwde kom niet gekarteerd op de bodemkaart dan wel geomorfol ogische kaart.
Daarnaast zijn op diverse locaties in het westelijke deel van het onderzoeksgebied rivierduinen
aanwezig (figuur 2: codes 3B57 en 4B57) waarin geen bodemvorming heeft plaatsgevonden en zo
sprake is van vorstvaaggronden (figuur 3: code Zb21). Deze rivierduinen zouden in het laat holoceen
dateren en zijn ontstaan door zand dat door de wind verplaatst is. Over het algemeen zijn de
rivierduinen 1 tot enkele meters hoog, maar er zijn uitschieters tot een hoogte van wel 7 m zoals
zichtbaar op de reliëfkaart (bijlage 2).

2.3 Geldend archeologiebeleid
2.3.1

Bestemmingsplannen en gemeentelijk archeologiebeleid

De bestemmingsplannen die binnen het onderzoeksgebied vallen zijn voorzien van een archeologische
dubbelbestemming. In deze dubbelbestemmingen worden vrijstellingsgrenzen genoemd waaronder
geen archeologisch onderzoek hoeft te worden uitgevoerd.
Voor het thema archeologie worden dergelijke voorwaarden vastgelegd in een dubbelbestemming
‘waarde -archeologie’. In dergelijke dubbelbestemmingen kunnen bijvoorbeeld de archeologische
verwachtingszones worden omgezet in een dubbelbestemming en kan hieraan een vrijstellingsregime
worden toegekend.
Bijlage 3 geeft een overzicht van de geldende vrijstellingsgrenzen op basis van de aanwezige
dubbelbestemmingen ‘waarde-archeologie’. Als het oppervlak van de bodemingreep de
vrijstellingsgrens overstijgt, is de ingreep in beginsel verboden. De ingreep is slechts toelaatbaar,
indien op basis van archeologisch onderzoek met bijbehorend rapport of naar het oordeel van een
archeologisch deskundige is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of
kunnen worden geschaad of mogelijk schade kan worden voorkomen door aan de
omgevingsvergunning regels te verbinden:
 het treffen van maatregelen, waardoor archeologisc he resten in de bodem kunnen worden
behouden;
 het doen van opgravingen;
 begeleiding van de werkzaamheden door een archeologisch deskundige.
In navolgende paragrafen volgt per gemeente een korte toelichting op de geldende
dubbelbestemmingen ‘waarde-archeologie’ en de herkomst van deze dubbelbestemmingen.
Let wel, naast graafwerkzaamheden worden in de meeste bestemmingsplannen ook het ophogen van
grond gezien als bodemverstorende activiteit. In veel bestemmingsplan ligt een vrijstelling bij het
aanbrengen van grond tot 1 m hoog, maar er zijn bestemmingsplannen waar andere maten gelden.
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Gemeente Deventer
Gemeente Deventer heeft in 2013 een archeologische verwachtingenkaart op laten stellen (Willemse,
2013) en later is deze verwachtingskaart de basis geweest vo or de archeologische beleidskaart
(Vermeulen 2015; figuur 4; bijlage 4). In figuur 5 worden de vrijstellingsgrenzen van de beleidskaart
van Deventer weergegeven. De eenheden van de beleidskaart zijn vertaald naar dubbelbestemming
‘waarde-archeologie’ en opgenomen in de diverse bestemmingsplannen die binnen gemeente Deventer
gelden.

Figuur 4. Uitsnede van de archeologische beleidskaart van de gemeente Deventer.
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Figuur 5. Overzicht van de geldende vrijstellingsgrenzen voor de verschillende beleidswaarden. ‘Geen’ betekent
dat geen archeologisch onderzoek nodig is, ‘melding’ betekent dat er een archeologische meldingsplicht geldt en
‘onderzoek’ betekent dat archeologisch onderzoek nodig is 1

Gemeente Lochem
De gemeente Lochem heeft in 2012 een archeologische verwachtingen - en beleidskaart laten
vervaardigen (van Heeringen e.a., 2012; bijlage 4). De beleidskaart is integraal omgezet naar een
paraplubestemmingsplan Archeologie dat op 20 januari 2014 is vastgesteld door de raad van de
2

gemeente Lochem. In dit bestemmingsplan is aan de diverse archeologische categorieën
(archeologische waarden en archeologische verwachtingen) een onderzoeksverplichting met
bijbehorend vrijstellingenbeleid gekoppeld.
Voor alle dubbelbestemmingen waarde-archeologie geldt dat het verboden is om werken of
werkzaamheden uit te voeren of te laten voeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning
van het bevoegd gezag:
a.

de bodem met meer dan 1 meter op te hogen boven het bestaande maaiveld;

b.

het verwijderen van funderingen;

c.

het aanleggen of uitbreiden van oppervlakteverhardingen zoals wegen, paden, banen of
parkeergelegenheden;

d.

het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen,
vijvers, sloten, greppels en andere wateren;

e.

het aanleggen van drainage;

f.

het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen
en de daarmee verband houdende constructies;

g.

het aanbrengen van diepwortelende bomen en/of beplanting;

h.

het vellen/rooien van diepwortelende bomen en/of beplanting, waarbij de stobben wor den
verwijderd;

i.

1
2

het veranderen van het grondwaterpeil;

https://ruimtelijkerfgoed.deventer.nl/archeologie/archeologiebeleid/documenten -archeologiebeleid/beleidswaarde.pdf
NL.IMRO.0262.xxParapluArcheo-BP41
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j.

het uitvoeren van andere grondbewerkingen, waartoe in ieder geval worden gerekend
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden.

Ook worden enkele uitzonderingen genoemd zoals vrijstellingsoppervlakten en –dieptes (weergegeven
in tabel 2) en worden toetsingscriteria beschreven.

categorie

vrijstellings-

3

vrijstellingsdiepte

opmerking

oppervlak
waarde-archeologie 1

0 m2

0 cm -mv

waarde-archeologie 3

50 m 2

30 cm –mv

zones die op verwachtingenkaart zijn
aangegeven met een archeologische
waarde

waarde-archeologie 4

100 m 2

30 cm –mv

zones die op verwachtingenkaart zijn
aangegeven als historische dorpskern

waarde-archeologie 5

250 m 2

30 cm –mv

zones die op verwachtingenkaart zijn
aangegeven met een hoge verwachting

waarde-archeologie 6

1.000 m 2

30 cm –mv

zones die op verwachtingenkaart zijn
aangegeven met een middelhoge
verwachting

waarde-archeologie 7

2.500 m 2

30 cm –mv

zones die op verwachtingenkaart zijn
aangegeven met een lage verwachting

betreft archeologische
rijksmonumenten. Deze zijn via
landelijke wetgeving beschermd.

Tabel 2. Overzicht met vrijstellingsgrenzen uit het paraplubestemmingsplan Archeologie van gemeente Lochem.

Gemeente Zutphen
Gemeente Zutphen beschikt over een archeologische waardenkaart (figuur 6; bijlage 4) die jaarlijks
wordt geactualiseerd. De kaart is vertaald naar de diverse bestemmingsplannen die binnen de
gemeente Zutphen gelden.
Van de gemeentelijke archeologische waardenkaart zijn binnen het onderzoeksgebied een aantal
legenda-eenheden aanwezig. Deze legenda-eenheden zijn weergegeven in tabel 3 en zijn voorzien van
de bijbehorende vrijstellingsgrenzen.

3

Zie verder: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.xxParapluArcheo BP41/r_NL.IMRO.0262.xxParapluArcheo-BP41.html
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Figuur 6. Uitsnede van de archeologische waardenkaart van de gemeente Zutphen.

categorie

vrijstellings-

vrijstellingsdiepte

opmerking

oppervlak
hoog, bekende waarde
hoog, verwachte waarde

50 m 2

50 cm -mv

2

50 cm -mv

50 m

2

middelhoog, verwachte
waarde

500 m

laag, verwachte waarde

10.000 m 2

50 cm -mv

1000 m 2

5,5 m +NAP

nvt

nvt

IJsselbedding
verstoord

50 cm -mv

geen archeologisch
onderzoek nodig

Tabel 3. Overzicht van de vrijstellingsgrenzen van de eenheden zoals weergegeven op de archeologische
waardenkaart van gemeente Zutphen.
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De waardenkaart is opgenomen in de diverse bestemmingsplannen. Echter, in enkele
bestemmingsplannen staan andere vrijstellingsgrenzen genoemd. Ook is in het bestemmingsplan van
de N348 een grotere zone aanwezig waar geen archeologisch onderzoek nodig is dan op de
waardenkaart staat aangegeven.

2.4 Archeologische gegevens
2.4.1

Archeologische rijksmonumenten, AMK-terreinen en vondstlocaties

Binnen het onderzoeksgebied zijn geen archeologische rijksmonumenten of AMK-terreinen aanwezig.
In ARCHIS zijn 21 vondstlocaties geregistreerd in het onderzoeksgebied (zie bijlage 5) en hebben
betrekking op 26 vondstcomplexen. Het gros van de vondstlocaties heeft betrekking op
bewoningslocaties (vanaf de bronstijd tot en met nieuwe tijd), maar er zijn ook moated sites (late
middeleeuwen/nieuwe tijd) aanwezig, evenals grafvelden (bronstijd-romeinse tijd). Op basis van
historisch kaartmateriaal kan worden aangenomen dat diverse boeren erven een of meerdere
voorgangers hadden op min of meer dezelfde locatie.
Verder zijn binnen het onderzoeksgebied schansen uit de Tachtigjarige Oorlog te verwachten, maar de
exacte locaties van deze schansen is niet bekend.
Binnen het gebied zijn diverse elementen uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zoals blijkt uit een
NGE-inventarisatie door T&A Survey. Het gaat hierbij voornamelijk om loopgraven, maar ook stellingen
en kraters zijn zichtbaar op diverse historische luchtfoto’s. In het gehele gebied tussen Deventer en
Zutphen is een uitgebreid stelsel van loopgraven aanwezig veelal voorzien van schuttersputten en
(wapenop)stellingen. Het betreft elementen aangelegd door de bezetters in het laatste jaar van de
Tweede Wereldoorlog. De elementen en locaties zijn weergegeven in bijlage 5.
Verspreid door het gebied zijn op basis van luchtfoto’s diverse kraters geïdentificeerd. H et betreft
kraters ontstaan door granaten, maar ook raketkraters en bomkraters.
Aan de elementen die tijdens het NGE-onderzoek zijn geïnventariseerd kan tevens een archeologisch
belang worden toegekend. Zo kunnen van de stellingen, schuttersputten en loopg raven nog
archeologische sporen en vondsten in de ondergrond aanwezig zijn. Daarnaast kunnen de kraters maar
ook de loopgraven (na de oorlog) gedicht zijn met oorlogsafval.

2.4.2

Archeologische onderzoeken

Tevens zijn in totaal 40 onderzoeken uitgevoerd:
type onderzoek

aantal

bureauonderzoek

6

booronderzoek

24

proefsleuvenonderzoek

3

opgraving

2

begeleiding

5

Tabel 4. Overzicht van het totaal aantal uitgevoerde onderzoeken binnen het onderzoeksgebied .

In relatie tot de geplande aanleg van de fietsroute zijn een paar onderzoeken relevant:
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- Persleiding bedrijvenpark A1 gemaal Gorssel:
o

archeologisch bureauonderzoek (zaakidentificatienr. 2418363100)

o

archeologische begeleiding (zaakidentificatienr. 2425345100)

Toelichting: de beoogde archeologische begeleiding is vanwege de beperkte omvang van de
graafwerkzaamheden (30-40 cm breed) vroegtijdig beëindigd.
- Verbreding Rijksweg A1:
o

Archeologisch bureauonderzoek (zaakidentificatienr. 3986168100)

o

Booronderzoek (zaakidentificatienr. 4037772100)

Toelichting: voor de zones met een (middel)hoge verwachting en waar bodemingrepen plaatsvinden
in het kader van de geplande verbreding van de rijksweg A1 (en bijbehorende op - en afrit) is recent
een Programma van Eisen opgesteld voor de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek. Gezien de
ligging van een dekzandrug en/of rivierduin en de nabijheid van een grote nederzettingslocatie op het
oostelijker gelegen bedrijvenpark.
- N348 Eefde-Zutphen:
o

Booronderzoek (zaakidentificatienrs. 2030980100; 2153955100)

o

Proefsleuvenonderzoek (zaakidentificatienr. 2262438100)

o

Opgraving (zaakidentificatienr. 2328023100)

Toelichting: Op het tracé tussen de Zutphenseweg te Eefde en de Oostzeestraat te Zutphen zijn op
basis van vooronderzoek drie vindplaatsen aangetroffen. Deze vindplaatsen zijn nader onderzocht
door middel van een proefsleuvenonderzoek Het betreft behoudenswaardige vindplaatsen met een
datering late bronstijd-vroeg Romeinse tijd en zijn sporen van agrarisch gebruik uit de late
middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen. De drie vindplaatsen zijn in later stadium opgegraven.
Omdat de digitale contouren van de opgraving niet aanwezig zijn in DANS-EASY (de locatie waar alle
archeologische onderzoeken digitaal worden opgeslagen), is de Alle Sporen Kaart van het onderzoek
gegeorefereerd en gedigitaliseerd. In bijlage 6 wordt de omvang van de aangelegde werkputten van
de opgraving weergegeven. Ter plaatse van de werkputten zijn de archeologische resten reeds
opgegraven.
Andere onderzoeken zijn met name uitgevoerd ten behoeve van de nieuwbouw van woonhuizen, de
herontwikkeling van erven dan wel uitbreidingen een boeren erf met veestallen.

2.4.3

Diepteligging van de archeologisch vondst- en sporenniveau

In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van de afdekkende lagen die binnen het onderzoeksgebied
voorkomen. Het betreft:
Dagzomend dekzand
Het overgrote deel van het onderzoeksgebied ligt dekzand aan het oppervlak. In dit gebied zijn
archeologisch vondstmateriaal in de bouwvoor te verwachten en het sporenniveau in de podzol B horizont en de top van de C-horizont, vermoedelijk binnen een diepte van 30 a 70 cm –mv.
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Zones met rivierduinen
Verspreid binnen het onderzoeksgebied bevinden zich zones met rivierduinen. Volgens de
geomorfologische kaart betreft het jonge rivierduinen die in het laat holoceen zijn ontstaan. De dikte
van de rivierduinen varieert sterk, van nog geen 1 m tot wel meer dan 7 m.
IJsselafzettingen
In enkele zones, direct tegen de IJsseldijk aan, is de top van het pleistocene niveau geërodeerd door
invloed van de IJssel. In deze zones zijn kleiige en zandige IJssel-afzettingen te verwachten. Er kan
sprake zijn van meerdere archeologische niveaus, vanaf het maaiveld tot in de top eventueel
aanwezige beddingafzettingen van de IJssel. Gezien de relatief jonge ouderdom van de IJssel wordt
het archeologisch relevante niveau binnen 1,5 m –mv verwacht.
Crevasseafzettingen
Op de zanddieptekaart (Cohen e.a. 2009) worden in het onderzoeksgebied crevasse -afzettingen
weergegeven. Deze afzettingen zijn afgezet bij oeverwaldoorbraken (ten tijde van hoogwater).
Dergelijke afzettingen variëren in dikte van nog geen decimeter tot zeker 1 m dik
Plaggendekken
In een deel van het gebied met name waar de hogere dekzandkoppen en –ruggen alsmede de
rivierduinen bevinden, kan de natuurlijke ondergrond zijn afgedekt met een plaggendek. Dit plaggendek
is ontstaan door eeuwenlange bemesting van het land. Hierdo or is een meer dan 50 cm dik plaggendek
aanwezig. Dit plaggendek beschermt als een soort deken het onderliggende archeologische niveau
tegen bodemverstoringen. In gebieden waar een plaggendek aanwezig is, bevindt het archeologische
relevante niveau zich dieper onder het maaiveld en is sterk afhankelijk van de dikte van het
plaggendek. In het algemeen kan worden aangenomen dat het archeologische sporenniveau zich
dieper dan 50 cm –mv bevindt.

2.5 Bodemverstoringen
Voor de inventarisatie van de aanwezige bodemverstoringen is een KLIC -oriëntatieverzoek bij het
Kadaster ingediend met als resultaat een overzicht van de ligging van de kabels en leidingen in het
gebied (bijlage 6). Ook een groot aantal huisaansluitingen is op de kaart weergegeven, maar de
mogelijkheid bestaat dat een deel van de huisaansluitingen niet is weergegeven omdat nog niet alle
huisaansluitingen gedigitaliseerd zijn geregistreerd bij KLIC.
Het gros van de aanwezige kabels en leidingen is geconcentr eerd langs de doorgaande wegen. De
verstoring van CAI-kabels, glasvezelkabels en laagspanningskabels zullen over het algemeen gering
zijn. Dergelijke kabels worden over het algemeen in een smalle sleuf (30 tot 50 cm breed) aangelegd
tot een diepte van 70 à 100 cm -mv. Bij de aanleg van rioolleidingen vinden grotere verstoringen plaats
tot zeker 2 m –mv en veelal over een breedte van 1 tot 3 m, maar deze worden over het algemeen ter
plaatse van de wegen aangelegd.
Binnen het onderzoeksgebied zijn een aantal leidingen aanwezig die veelal recht over percelen zijn
aangelegd. Het betreft een drukriool van het Waterschap Rijn en IJssel en een hogedruk
aardgasleiding van de NV Nederlandse Gasunie. Bij beide leidingen kan worden aangenomen dat
sprake is van omvangrijke bodemverstoringen van een aantal meter breed en zeker tot 1 a 2 m -mv.
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Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2: 0,5 m grid) al dan niet in combinatie met
de geomorfologische kaart (schaal 1:50.000) zijn enkele percelen geïdentificeerd als zijnde verstoord.
De betreffende percelen liggen doordat zand afgegraven is dermate lager dat het archeologisch
relevante niveau hier reeds verstoord is.
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3 Cultuurhistorie
3.1 Methode
De cultuurhistorische kenmerken- en waarderingskaart (resp. bijlage 8 en 9) zijn samengesteld op
basis van de data zoals die verzameld is in het kader van de cultuurhistorische waardenkaart van
Lochem (2018)

4

5

en de cultuurhistorische waardenkaart van Zutphen , aangevuld met een aanvullende

landschappelijke kartering voor het grondgebied van de gemeente Deventer, opname van het
gemeentelijk monument De Luchte op het grondgebied van Zutphen en een indicatieve inventarisatie
van behoudenswaardige bouwkunst op het grondgebied van de gemeente Deventer .

6

We schetsen hier de grotere kaders van de aanpak. Voor de methodologische toelichting verwijzen we
naar de basisrapporten.
De kenmerkenkaart (bijlage 8) geeft een overzicht van gebiedskarakteristieken (cultuurlandschappen),
zich daarin bevindende of bevonden hebbende elementen en st ructuren van cultuurhistorische
relevantie (landschapselementen), waardevolle bouwkunst, (steden)bouwkundige ensembles,
bestaande of reeds verdwenen historische (boeren)erven en molenbiotopen (bouwkunst en
stedenbouw). Deze kaart geeft daarmee weer wat de kenmerken van de gebieden en de
cultuurhistorisch relevantie structuren en objecten zijn.
Op een aantal onderdelen is op de waarderingskaart een nadere waardering uitgesproken. Dat geldt
voor de landschappen, voor de stedenbouwkundige ensembles, de gebouwd e objecten alsmede een
integrale beoordeling van het landschap en de daarin aanwezige objecten en elementen. Alle nog
bestaande elementen op de kenmerkenkaart zijn van een cultuurhistorische betekenis, de
waarderingskaart geeft, deels op gebieds- en deels op objectniveau, daarin nog een gradatie aan. Bij
landschapstypen is de waardering op basis van de gaafheid van de topografie, gaafheid van het
opgaande en zeldzaamheid / bijzonderheid (schaal 1- 5) uitgevoerd, bij bouwkunst en stedenbouw op
basis van een zestal in het gebouwde domein gangbare criteria (0, + of ++). Naast waardevolle panden
zonder status zijn ook beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten meegenomen; beschermde
dorps- en stadsgezichten en beschermde buitenplaatsen bevinden zich niet in h et gebied.
Het plangebied is, om de context in het vizier te kunnen houden, uitgebreid met een buffer van 100
meter. Binnen het plangebied zijn alle aspecten van de cultuurhistorie in kaart gebracht, daarbuiten ook
de landschapselementen (behoudens de historische erven) en de waardevolle bouwkunst en
stedenbouw.

3.2 Regels omtrent cultuurhistorisch erfgoed
In de gemeente Lochem, waar vrijwel al het waardevol bovengronds erfgoed dat we in het kader van
deze studie hebben verzameld zich bevindt, richt het cultuur historisch beleid zich hoofdzakelijk op het
gebouwde erfgoed. De gemeente Lochem kent een Erfgoedverordening uit 2010, op basis waarvan
gemeentelijke monumenten zijn vastgesteld. Daarnaast kent Lochem rijksmonumenten op basis van de
Erfgoedwet. In het onderzoeksgebied bevindt zich bovendien een gemeentelijk monument in de

4

Keunen e.a., 2018
Keunen, in voorbereiding
Hierbij is op basis van een quickscan gepoogd met dezelfde bril naar het gebouwde erfgoed te kijken als in het aangrenzende
gebied in Lochem is gedaan.
5
6
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gemeente Zutphen, beschermd op basis van de Erfgoedverordening Gemeente Zutphen uit 2018. Beide
gemeenten kennen adviescommissies voor het college, respectievelijk de Erfgoedcommissie in d e
gemeente Lochem en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie in de gemeente Zutphen.
De gemeente Deventer, waarbinnen zich geen beschermde monumenten in het onderzoeksgebied
bevinden, kent de Erfgoedverordening uit 2010. Ook Deventer kent een commissie op het gebied van
monumentenzorg.
Alhoewel er vanuit de discipline erfgoed binnen de gemeente Lochem geen specifiek beleid voor het
historisch cultuurlandschap bestaat, wordt er bijvoorbeeld in het bestemmingsplan buitengebied van de
gemeente Lochem wel de nodige aandacht aan cultuurhistorie geschonken. Er is een
dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie opgenomen, in de eerste plaats voor landgoederen.
Vooruitlopend op een verdere implementatie van cultuurhistorische waarden in het gemeentelijk beleid
cq. de omgevingsvisie en/of het omgevingsplan heeft de gemeente Lochem in 2017 -2018 een
cultuurhistorische inventarisatie en waardering laten uitvoeren, gevolgd door de gemeente Zutphen in
2018-2019. De resultaten van die studies zijn in dit rapport verwerkt. Het landelijk gebied dat binnen de
gemeente Deventer valt, valt volledig binnen het toekomstige Bedrijvenpark A1. Een enkel erf is daar
buiten de exploitatie gehouden.
In het bestemmingsplan Buitengebied Lochem komt een aanduiding ‘karakteristie k’ voor, gericht op
behoud van een karakteristieke molen.

3.3 Toelichting op de kenmerkenkaart
3.3.1

Inleiding

Kijken we door onze oogharen naar de kenmerken van het cultuurlandschap binnen het plangebied,
dan herkennen we een aantal hoofdlijnen:
- plaatselijk nog de uiterwaarden van de IJssel, zoals de Ravenswaard en de uiterwaarden van
de Teuge in het noorden;
- een brede zone met verschillende typen akkercomplexen, nu veelal open van karakter, met
verspreid gelegen boerderijen en een enkele oude buitenplaats, alsmede relicten van oud
bos op rivierduinen;
- op enkele plekken de doorsnijding van deze zone in oost -westrichting door beken, al dan niet
met daaraan gerelateerde structuren als dijkjes met kolken (o.a. Waterdijk);
- een overgang naar een zone met deels oudere, deels jonge heideontginningen, met daarin
buitenplaatsen, in het oosten van het gebied. Deze overgang wordt mede gemarkeerd door
de belangrijkste historische infrastructuur, de rijksstraatweg Deventer -Zutphen met de
daaraan parallel verlopende voormalige tramlijn.
Typologisch gezien gaan we in de navolgende paragraaf de landschappelijke kenmerken nog wat
verder uitdiepen. Daarna richten we ons op de aanwezige landschapselementen daarin, vervolgens op
de aanwezige bouwkunst en (steden)bouwkundige ensembles.
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3.3.2

Cultuurlandschappen

Kampontginningen met plaatselijk essen
Open akker (Kd1)
De meest ‘aaneengesmede’ en grootschalige akkercomplexen, waarbij nauwelijks enige visuele
barrière meer bestond, rekenen we tot de open akkers. Het betreft daarbij grootschalige
aaneengesloten akkers zonder of met weinig zichtbare kavelgrenzen, vaak op natuurlijke hoogten in
het landschap gelegen en omzoomd door de oudere middeleeuwse boerderijen. De daadwerkelijke
verkaveling bestond veelal alleen in de vorm van eigendomsgrenzen, die soms in het veld door stenen
werden gemarkeerd. Kenmerkend zijn de grote verkavelingsblokken of gewannen, die in stroken
onderverdeeld waren. Spek constateerde voor de Drentse essen dat hoe langer en smaller de stroken
7

waren, hoe recenter de ontginning was. De typische Drentse es kende in de 12e tot 17e eeuw zijn
sterkste uitbreiding. Dergelijke strokenverkavelingen zagen we tot de opschaling in de 20e eeuw ook
op de Lochemse Enk terug. Het is aannemelijk dat een deel van de essen als klein complex akkerland
begon en vanaf de Volle Middeleeuwen in weinig tijd zijn latere omvang bereikte als gevolg van
bevolkingsgroei.
Essen (ook wel enken genoemd) zijn niet altijd zo open geweest als het klassieke 19e -eeuwse beeld
ons wil doen geloven. Zowel in Drenthe als ook in de Achterhoek kenden akkercomplexen in het
verleden, tot in de Nieuwe Tijd, bosjes en ‘groene’ perceelsscheidingen, zoals hekwerken en hagen.
Naarmate het gebruik van de akkers intensiever werd, moest en opgaande structuren wijken. De
belangrijkste aanwijzingen die we nog voor zulke vroegere situaties hebben, zijn veldnamen. Het gaat
dan doorgaans om oudere microtoponiemen.

8

Niet alleen de landschappelijke structuur, maar ook de bodemkundige opbouw is t yperend voor veel
essen. In de ondergrond bevinden zich vaak rijkere humuspodzolen. Daarop ontstond, vermoedelijk
9

vanaf de 16e eeuw , door bemesting met humus- en mineraalrijke plaggen, een ophogingsdek dat we
tegenwoordig veelal als plaggendek of – met een achterhaalde term - esdek betitelen. In bodemkundig
opzicht – waarbij vanuit de agrarische achtergrond van de discipline hoofdzakelijk naar de bovenste 50
cm wordt gekeken – worden deze bodems als enkeerdbodems aangeduid.
Enken die aan bovenstaande kwalificaties voldoen, vinden we binnen het plangebied ter hoogte van
Epse en bij Gorssel. De bewaard gebleven grotere enken zijn wel allemaal herverkaveld, omdat de
oude verkavelingen door hun maat en schaal niet meer aan de eisen voor de hedendaagse landbouw
voldeden. In een enkel geval, zoals in Gorssel, is er een nieuwe wegenstructuur overheen gelegd. In
veel gevallen is de openheid echter nog duidelijk herkenbaar.
Open akker, opgebouwd uit kleinere kampen (Kd2)
Een niet onaanzienlijk deel van de akkercomplexen binnen het plangebied is pas in de afgelopen eeuw
tot één open, aaneengesloten geheel geïntegreerd. Op topografisch kaartmateriaal uit de 19e en 20e
eeuw herkennen we, ondanks de kennelijke neiging van de verschillende kampen

10

om één geheel te

gaan vormen, nog een groot aantal ruimtelijke scheidingen in de vorm van bijvoorbeeld houtsingels en
7

Spek, 2004, 673
Om dit beeld aan te scherpen is nader onderzoek wenselijk. In ‘Boerderij - en veldnamen in Lochem’ vinden we een dergelijk
toponiem op de Lochemse Enk niet terug (Maas & Schaars, 2003). Het is evenwel waarschijnlijk dat een dergelijk fenomeen ook
in Lochem voorkwam.
9
Spek, 2004, 965
10
Een kamp was een omheind of omwald stuk (akker)land, veelal van onregelmatige vorm en gebrui kt door één of enkele boeren.
8
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laagtes. De historische achtergrond van dit verschil is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk gaat het
om een geringere doorontwikkeling door het uitblijven of in mindere mate optreden van intensivering
van grondgebruik in de Late Middeleeuwen of vroege Nieuwe tijd. In deze periode noopte
bevolkingsgroei tot een intensiever gebruik van agrarische gronden, en de hierboven genoemde
plaggenbemesting was één van de vindingen om dat te bereiken.

11

Het opheffen van ruimtelijke

barrières op akkercomplexen om de beschikbare grond efficiënter te gebruiken, was een andere.
Boerderijen lagen ook in dit landschapstype merendeels aan de randen van de akkers, maar ook
binnen de akkers kwamen erven wel voor. Al met al ademden de akkercomplexen wel het
aaneengesloten karakter, maar waren er onderbrekingen die ervoor zorgden dat het net geen
grootschalig open complex (Kd1) was.
Veel van dergelijke onderverdeelde akkers kwamen aan d e randen van de enken voor, waarbij dus
alleen de kern een werkelijke open akker was, en de randen verdeeld waren in meerdere kampen
(figuur 7). Dergelijke akkercomplexen vinden we ter hoogte van Epse, rondom de open akker van
Gorssel en ter hoogte van Eefde/Rijssel (Mettray). I n Eefde vinden we de beplantingsstructuur nog in
meer of mindere mate gaaf terug.

Figuur 7. De enk van Gorssel was tot in de 19e eeuw aan de randen nog van fijne kavelrandbeplanting voorzien. Al
in die eeuw startte de schaalvergroting, waardoor de enk nu als één grote open akker oogt (foto: Luuk Keunen, 18
juli 2017).

11

Vangheluwe & Spek, 2008
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Oude kampontginning (Kd3)
Misschien wel het meest typerende Achterhoekse landschapstype is dat van de oude, wat grotere
droge kampontginningen die vaak – vanuit de geomorfologie gedreven – als clusters bij elkaar lagen.
De meeste hebben een (vol-)middeleeuwse oorsprong en zullen door de tijd zijn vergroot. Ze dr oegen
zowel –enk als –kampnamen.
Onder het plaggendek gaat veelal een kleine dekzandrug of -kop schuil. Aan deze morfologische
structuur danken ze hun doorgaans onregelmatige vormen. Door houtsingels, smallere bosstroken of
laagten werden de kampen van elkaar gescheiden. Qua oppervlakte overheerst binnen dit
landschapstype het akkerland. De erven, vaak relatief groot in getal en van wisselende ouderdom,
lagen verspreid aan en tussen de kampen, en bij die erven lagen ook de kleine weilandjes,
boomgaarden en andere zaken die tot de omgeving van een boerenerf behoorden. Evenals bij de
grotere akkercomplexen bestaat bij de kampen, veelal afgerond van vorm, de bodem uit p odzolbodems
met daarop een geleidelijk gegroeid plaggendek. Die ophoging had ook tot gevolg dat het reliëf meestal
nog nadrukkelijker werd dan het vanuit de natuurlijke ondergrond al was.
Kampenlandschappen van dit type vinden we voornamelijk op de reliëfrijke dekzandafzettingen in de
nabijheid van de beekdalen. Binnen het plangebied liggen de open akkers het dichtst bij de
nederzetting, terwijl de ruimten daartussen worden opgevuld door de kampontginningen, zoals
noordwestelijk van Gorssel, rond de Gorsselse Enkweg nabij de IJssel en bij De Luchte in het zuiden.
Droge kampontginning, enigszins regelmatig (Kd5)
De oude kampontginningen die we hiervoor behandelden, kennen doorgaans wat grotere kampen,
waaraan middeleeuwse boerderijen gesitueerd waren. Vaak gr enzend aan deze oude
kampontginningen lagen weliswaar ook droge, maar veel kleinschaliger kampontginningen, die ook
lager in het landschap lagen. De bouwlandkampjes waren kleiner, er was een grote variatie aan
grondgebruik op korte afstand (weilandjes, bosjes) en de structuur in de directe omgeving was wat
regelmatiger dan bij hun ‘oudere broer’. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met uitbreidingen van
het cultuurland uit wellicht nog de Middeleeuwen, maar mogelijk ook de vroege Nieuwe tijd. De schaal
is het belangrijkste onderscheid ten opzichte van de oude kampontginningen. Ook hi erin werden
boerderijen gebouwd. Binnen het plangebied gaat het om een smalle strook nabij Epse en om enkele
deelgebieden ten zuiden van Gorssel.
Oude heideontginning, met landgoedkenmerken (Kd7)
Sommige kampontginningen maakten deel uit van een grotere regelmatige structuur, waardoor we er
vanuit zijn gegaan dat ze ten tijde van de kartering voor de 19e -eeuwse kaarten nog relatief jong
waren. We hebben ze daarom ‘oude heideontginning’ genoemd. De landgoedkenmerken die we in de
titel noemden zijn een relatief dichte beplanting met bosjes of houtsingels en het feit dat de grotere
regelmatige structuren waarvan ze onderdeel vormden, ook een relatie met landgoederen gehad lijken
te hebben (figuur 8).
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Figuur 8. Op de Topografisch-Militaire Kaart uit het midden van de 19e eeuw herkennen we de forse zessprong
van ’t Joppe.
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De ene helft van de deelgebieden van dit landschapstype bevindt zich in de enorme lanenster van ’t
Joppe, waarvan enkele lanen ruim 2,5 kilometer lang zijn.

12

De landerijen waarover we binnen dit

landschapstype spreken, werden voor een belangrijk deel in de vroege 19e eeuw ontgonnen. Op de
kadastrale minuutplans van 1818 en 1832 zien we niets respectievelijk weinig van de ontginningen
terug, terwijl de Topografisch-Militaire Kaart (TMK) van enkele decennia later al een ten dele
ontgonnen gebied laat zien. Een eeuw later bestond de bijzondere lange strokenverkaveling van één
van de ontginningen nog steeds, doch inmiddels is daar door opschaling veel van verdwenen. Wel de
lengterichting van deze ontginning, ten noordoosten van Quatre Bras, is nog herkenbaar.
Door het afnemen van de hoeveelheid beplanting en het aanpassen va n de wegenstructuur is veel
herkenbaars uit deze structuur verdwenen. Het oostelijke deel is nog het meest herkenbaar. Binnen het
plangebied ligt alleen een smalle strook ten oosten van de N348 nabij de Markeweg, als onderdeel van
het lint langs de N348.
Beekdalen en broeken
Beekdal in het kampenlandschap (Bb1)
Vanuit het dekzandgebied loopt een aantal beekdalen richting de IJssel, ons plangebied van oost naar
west doorstekend. Vrijwel alle beekdalen in de gemeente Lochem kenmerken zich door een
onregelmatige verkaveling van vrij smalle dalen, in gebruik als grasland en zonder bebouwing. De
percelen werden vrijwel altijd door houtsingels van elkaar gescheiden. Plaatselijk ver wijdden de
beekdalen zich iets. Ter hoogte van het plangebied zijn het smalle laagte s die door de
dekzandafzettingen (akkercomplexen) langs de IJssel steken.
Het merendeel van de beekdalen is omwille van een betere afwatering in het verleden stevig
aangepakt. Waar beken sterk meanderden, werden ze – soms in meerdere fasen – rechtgetrokken. De
beekdalen werden echter in de 20e eeuw vrijwel zonder uitzondering meegenomen in de modernisering
van het landschap voor de landbouw, waardoor vrijwel overal alleen het (doorgaans magere) reliëf en
de beekloop zelf de belangrijkste indicatoren voor he t vroegere karakter zijn. Het enige beekdal van dit
type binnen het plangebied ligt ten noorden van het Twentekanaal, en is nog maar matig als zodanig
herkenbaar doordat de nieuwe N348 er doorheen is gelegd.
Beekdal met overstromingsvlakte (Bb2)
Landschappelijk afwijkend van de hiervoor genoemde beekdalen waren de uitgestrektere
overstromingsvlakten, waar IJsselwater en beekwater elkaar vermoedelijk regelmatig ontmoet hebben.
Het gaat om betrekkelijk grootschalige, grillig gevormde vlakten tussen Warnsveld en Zutphen. Het
gebied functioneerde als een deltagebied voor de beken en laken die richting de IJssel stroomden. De
verkaveling stond veelal weliswaar keurig haaks op deze lopen, maar door hun bochtige karakter
leverde dat een onregelmatige verkaveling op. Op de kavelgrenzen kwam opgaand groen voor,
mogelijk wilgen. Verspreid in het gebied onderbraken kleine hoogtes, in gebruik als akker, het
landschap, zoals de dekzandkop waaraan De Luchte ligt. Voor de Baakse Overlaat maakte men van
deze lage zone gebruik.
Vanwege de ligging tussen Warnsveld en Zutphen heeft dit een tweezijdig landschappelijk beeld
opgeleverd. Enerzijds lag dit gebied op de grens van twee vroegere gemeenten, waardoor er hier en
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Lanensterren liggen over het algemeen in de wat jongere landschappen en zijn doelbewust ontworpen.
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daar nog open stukken zijn. De nabijheid van Zutphen zorgde evenwel ook voor een hoge mate van
overbouwing. Dit deel van het beekdal is ook in het plangebied slecht bewaard gebleven.
Jonge heide- en broekontginningen
Jonge heidebebossing (Hb1)
Op de drogere heidevelden was het aanplanten van naaldbos na de verdeling van de marken een
lucratieve bezigheid. Dat gold niet alleen vanwege de hoge houtprijzen, maar ook vanwege de invloed
die de aanwezigheid van bos op de bruikbaarheid van de bodem kon hebben. Het aantal locaties in de
gemeente Lochem dat zich leende voor de aanplant van naaldbos – grote arealen betrekkelijk droog
heideveld – was beperkt tot specifieke hoeken. In het plangebied gaat het om het gebied tussen de
N348, de Quatre Brasweg en de Jodendijk.
Wat allereerst opvalt is dat men terreinen die in het kader van de ontginning voor landbouwgrond niet
ontgonnen waren, uiteindelijk heeft bebost. Daardoor kenden de jonge heideontginningen als geheel in
de gemeente, al hadden zij soms best een aardige oppervlakte, vaak een vrij besloten karakter.
Ondanks het feit dat deze bosjes in de tweede helft van de 20e eeuw vaak alsnog kleiner geworden
zijn, vormen zij een belangrijk structurerend element in de jonge heideontginningen. Veel jonge
heidebebossingen zijn in de afgelopen eeuw met villa’s bebouwd, maar hebben desondanks hun
geslotenheid en boskarakter behouden.
Jonge heidebebossing met landgoedkenmerken (Hb2)
Net als andere landschappen kennen we ook van de jonge heidebebossingen een variant met
landgoedkenmerken, zoals een sierlijk padenpatroon of fraaie lanen. Dergelijke bossen vinden we aan
de rand van het plangebied als onderdeel van de grote ontginning tussen ‘t Joppe en Gorssel. Nabij
Joppe vinden we het Eefsche Veld met de heidebebossing tegen de oudere ontginning van Quatre
Bras. Vermoedelijk is de heide hier vanuit dit landgoed ontgonnen.
Landgoederen en buitenplaatsen
Oude buitenplaats in het kampenlandschap (Lo1)
De meest herkenbare oude landgoederen en buitenplaatsen bevinden zich in het kampenlandschap.
Binnen het plangebied gaat het om Rijssel (ook: Het Rijsselt) en een rand van De Haar.
Landschappelijke kenmerken van deze landgoederen en buitenplaatsen zijn de aanwezigheid van een
voornaam huis in het centrum, een tuin- en parkaanleg daaromheen (in een variatie aan stijlen), en
daaromheen cultuurland met boerderijen. Daarbij moet worden opgemerkt dat van De Haar slechts een
rand binnen het plangebied valt, terwijl Rijssel door zijn functieverandering ook ruimtelijk sterk
gewijzigd is. Daar bevindt zich nog wel enige waardevolle bebouwing en een grotendeels gave
wegenstructuur.
Jonge buitenplaats in de heide- en broekontginningen (Lj3)
Vanaf de 19e eeuw werden de heidevelden in ontginning gebracht. Ook daarbinnen kwam een enkele
buitenplaats tot stand. In het plangebied vinden we een deel van de buitenplaats Quatre Bras. Het gaat
hier om een buitenplaats uit de tweede helft van de 19e eeuw, aangelegd ter plaatse van het vroegere
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Nieuwe Flierse. Dat was al in 1858 een buitenplaats.

13

De omvorming vond vermoedelijk plaats in

opdracht van J.C. Duburg (1847-1901), officier van gezondheid en later hoofddirecteur van de
gevangenis Veenhuizen.

14

Oude bossen
Oud bos met landgoedkenmerken (Ol1)
Binnen het plangebied bevinden zich plaatsen waar al meer dan 160 jaar oud onafgebroken bos
aanwezig is

15

en die als zelfstandig landschapstype aan te duiden zijn. Een bijzondere plek daarin is

ingeruimd voor de bossen die bijzondere landgoedkenmerken hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om
oud loofhout, soms voorzien van enkele of dubbele laanstructuren. De select ie van al dan niet
landgoedkenmerken is in de eerste plaats ingegeven door de topografische structuur: is er in of bij het
bosgebied iets aan te duiden dat wijst op aanleg of beheer in een landgoedcontext. Het is derhalve
geen sluitende analyse van historische eigendomsverhoudingen.
Door het grote aantal landgoederen is het niet opvallend dat er ook een groot aantal oude bossen met
landgoedkenmerken in de gemeente Lochem voorkomt. Ze lagen verspreid over de gemeente, met een
zwaartepunt bij ‘t Joppe, waar kennelijk al vroeg bebossingsprojecten zijn uitgevoerd. Op andere
landgoederen kwamen ook bossen voor, maar om typologische redenen – sterke verwevenheid met de
landgoedkern - zijn ze daar vaak als onderdeel van de buitenplaats zelf beschouwd. Belangrijk in de
gemeente Gorssel is het bos van Ravensweerd, waarbinnen zich ook een bijzondere wegenster bevindt
(omgeving Ravensweerdweg). Evenals in de jongere bossen is ook hier in de 20e eeuw villabouw
uitgevoerd.
Oud bos (Ol2)
Naast de bovengenoemde bossen met bijzondere landgoedkenmerken kunnen we ook oude bos sen
zonder dergelijke bijzondere karakteristieken benoemen. Het aantal bossen in de vroege 19e eeuw was
in Oost-Nederland vrij gering, waardoor deze bossen bijzondere aandacht verdienen. Ze kunnen
waardevolle cultuurhistorische relicten bevatten (w.o. relicten op het gebied van vroegere bosbouw),
ecologische potenties kennen op het gebied van oud-bos-soorten, maar zijn vaak ook een ankerpunt in
de structuur van het landschap. Dat geldt zeker ook voor het Ee ster Loo op een rivierduin nabij de
IJssel. Waardevol aan dit bos is niet alleen de landschappelijke kwaliteit, maar ook de
vegetatiekundige.

16

Nederzettingen
Esdorp (Sd1)
Als werkelijke esdorpen met een relatief vroege kernvorming (< 19e eeuw) kunnen we binnen de
gemeente Lochem Laren, Epse en Gorssel aanmerken.

17

Kenmerkend is de onregelmatige structuur

van uitwaaierende wegen met boerderijtjes en burgerwoonhuizen. In sommige gevallen stond er een

13

Frank, 2012, 91
http://www.dbnl.org/tekst/_gid001190101_01/_gid001190101_01_0131.php
Het gaat om bossen die op de Topografisch-Militaire Kaart van 1850 als bos staan afgebeeld en sindsdien permanent bebost
geweest zijn. Het zegt daarbij minder over de ouderdom van de nu daar aanwezige beplanting.
16
Zie de database met oudgroenrelicten van Maes.
17
Almen was vóór 1900 zo klein, dat we dat niet als afzonderlijke kern gekarteerd hebben.
14
15
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kerk, maar voor kernvorming was dat niet in alle gevallen e en vereiste. Daarvan ligt Epse binnen het
plangebied, zij het dat het hier om een betrekkelijk landelijke dorpsstructuur gaat.
Stroomrugontginningen
Lager gelegen kronkelwaard, vanouds onverkaveld (Rn2)
Een vroeger afgesneden meander dan die van de Oude IJ ssel is die van de Polbeek ten noorden van
Zutphen, de Mars(ch). Een belangrijk verschil met de Overmars is dat hier eigenlijk geen sprake is van
een duidelijk hogere kronkelwaardrug en tegelijkertijd het gebied ook tot ver in de 19e eeuw
onverkaveld bleef. Vanuit de stad liep er wel een aantal paden ter ontsluiting richting het noorden en
noordoosten, tot aan de Polbeek.
In de late 19e eeuw kwam het gebied in beeld voor industriële ontwikkeling. Er werd een orthogonaal
wegengrid aangelegd, bestaande uit de Marsweg, de Oostzeestraat en de Pollaan die toen nog ter
hoogte van de kruising met de Mercuriusweg niet afboog, maar rechtdoor naar het noorden verder liep.
Daarbinnen kwam een blokverkaveling tot stand. Geleidelijk werd het gebied met industrie ingevuld ,
waarbij de zone langs de IJssel zich het vroegst ontwikkelde. Tegelijkertijd vond een groot aantal
sportverenigingen voor kortere of langere periode een domicilie op de Mars.
Na de Tweede Wereldoorlog werd ook een aantal havens aangelegd, die in 1970 dee ls werden
gedempt. Bij die aanleg werd de Pollaan ten noorden van de Mercuriusweg naar het oosten
verschoven.
De Mars was vermoedelijk al vroeg bedijkt met een lage kade, de Schampertdijk. Pas toen de industrie
zich ging ontwikkelen was een werkelijke bedijking aan de orde. Binnen het plangebied bevindt zich
hoofdzakelijk een weg, de enkele jaren geleden aangelegde N348.
Uiterwaarden
Waarden van de IJssel (Uw1)
De uiterwaarden van de IJssel binnen het plangebied hebben we in één landschapstype ondergebracht
(Figuur 9. ). Karakteristiek is de onregelmatige verkaveling van de vrij smalle waarden, die plots
ophouden waar het dekzandlandschap niet door de meanderende rivier is geërodeerd. En uitzondering
daarop is de wijde bocht rond de Buitenwaarden (of Ravenswaard), tegen over Gorssel. Daar herkennen
we in de verkaveling aanwijzingen voor een verplaatsing van de rivierbocht naar buiten toe.
De uiterwaarden van de IJssel vormden de overstromingsvlakte van deze rivier, die hier zoveel ruimte
had en aan de buitenzijden op de hoge zandgronden stuitte, dat van een doorlopende bedijking aan de
Gorsselse zijde tot ver in de 20e eeuw geen sprake was. Het relatief weinige water dat door de IJssel
stroomde kon makkelijk in de uiterwaarden aan weerszijden worden opgevangen; ook aan de westzijde
was langs de IJssel lang geen bedijking. Op enkele kwetsbare plekken werden al vroeg dijkjes
aangelegd, meestal in de nabijheid van uitmondingen van beken, zoals de Waterdijk bij Epse.
Wel zien we op historische kaarten hier en daar sporen van vr oegere rivieractiviteit in de uiterwaarden,
zoals kolken en strangen. Hier en daar lag bebouwing in de uiterwaarden, op hoogtes of tegen het zand
in het oosten, zoals bij Dommerholt.
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Zoals aangegeven waren de uiterwaarden vrijwel uitsluitend als grasland i n gebruik, als weidegrond
voor het vee en hooiland als wintervoedering. De onregelmatig gevormde percelen werden door
houtsingels van elkaar gescheiden.

Figuur 9. De uiterwaarden van de IJssel bij Gorssel, met zicht op de beboste rivierduinen (foto: Luuk Keunen, 18
juli 2017).

De uiterwaarden bij Gorssel zijn uitermate gaaf bewaard gebleven en bijvoorbeeld nauwelijks
vergraven. Wel is de opgaande beplanting grotendeels verdwenen en is het voorheen agrarische
karakter ervan sterk teruggedrongen.
Ook is de uiterwaard plaatselijk afgeticheld (voor kleiwinning afgegraven

18

), ook al zijn er ook nog wel

delen met een gaaf reliëf. In de uiterwaard zou ook nog een duidelijk tichelgat te vinden zijn, doch de
locatie daarvan is ons niet bekend. Slechts in de Buitenwaarden is een zandwinningsplas aangelegd,
die echter op de beleving van het totaal weinig invloed heeft. Ook bebouwing is in het geheel niet
toegevoegd. Daarmee hebben we met een relatief gaaf landschap te maken.
In deze uiterwaarden ligt ook nog een stukje onverdeeld land van de Commissie Gorsselse en
Eschedese Waarden / Erfgenamen Dijk, een uniek relict van de markenorganisaties uit de 19e eeuw.
In het noorden van het plangebied vinden we ook nog een historisch uiterwaardengebied, doch dit is
door de aanleg van de A1 niet meer als zodanig herkenbaar.

18

Een helder overzicht waar deze percelen liggen is niet bekend.
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3.3.3

Landschapselementen

Infrastructuur
Zoals hiervoor al aangegeven is de Deventerweg de belangrijkste route door het plangebied, e n ook al
van redelijk hoge ouderdom. Wel zien we in de vroege 19e eeuw enkele verbeteringen, met name aan
de noordzijde, in het kader van de promotie van de weg tot rijksstraatweg (‘Grote Weg 2’ en ‘Grote Weg
8’). Later zou ook de tramlijn tussen beide plaatsen grotendeels langs deze weg worden aangelegd, in
het zuiden echter door het landgoed Rijssel. Bij Epse zien we nog een klein deel van de weg Laren –
Epse, van een lagere orde, binnen het plangebied. De enige plek waar een tolhuis stond, ten noorden
van de Dommerholtsweg aan de oostzijde van de weg, is niet als zodanig meer herkenbaar.
De oudere wegen met een lokaal karakter lopen vooral in noord -zuidrichting over de akkercomplexen,
hier en daar met dwarsverbindingen tussen de wegen onderling , met de ‘Grote Weg’ en met de
bewoning van de dorpen. In de late 19e en vroege 20e eeuw werd dit patroon geleidelijk nog aangepast
en aangevuld; hier en daar werden toen al oude wegen opgeheven. Alhoewel plaatselijk de oude
wegen dus zijn verdwenen, is de essentie van de structuur – namelijk noord-zuid-verbindingen over de
akkers – goeddeels bewaard gebleven, zij het hier en daar wat regelmatiger / orthogonaler dan eertijds.
We zien dit heel duidelijk terug bij de Domineesteeg en de Prinsenstraat. Alhoewel van de
Prinsenstraat een deel niet is vervangen, is een ander deel wel rechtgetrokken. De Domineesteeg, die
ooit diagonaal naar de Prinsenstraat liep, loopt nu rechtdoor. Zoals we aan de Prinsenstraat al zien is
wel de dichtheid aan wegen en paden verminderd. Een de el van de wegen is nog als on- of
halfverharde weg bewaard gebleven, zoals de Kolkweg: een belangrijke kwaliteit in het gebied.
Op enkele plekken waren wegkruisingen verbreed, een duidelijk teken van de ‘informele
wegenstructuur’ toen de wegen nog niet aan de moderne verkeerseisen waren aangepast. We
herkennen dit nog enigszins terug op de kruising van de N348 met de Dortherweg; bij de kruising met
de Waterdijk is dat minder zichtbaar. Langs de Kamperweg is binnen de bufferzone nog een reliëfrelict
van een vroeger karrenspoor aanwezig.
Waterstaat
De beheersing van het water was in dit gebied lange tijd vrij eenvoudig geregeld: de IJssel kon de
waarden onder water zetten, maar de zandgronden lagen te hoog om serieus te overstromen. De
aanwezigheid van enkele forse rivierduinen benadrukken dat hoogteverschil nog eens extra.
De enige kwetsbare plekken waren de locaties waar beken in het stroomgebied van de IJssel
uitmondden. Hoogwater in de IJssel leidde tot opstuwing van het beekwater, met overstromingen van
het achterland tot gevolg. Om die reden legde men, vermoedelijk in de late middeleeuwen, kleine
dijkjes aan. Deze zijn meerdere keren doorgebroken, met kenmerkende kolken tot gevolg. Een aantal
daarvan is gedempt, maar langs de Kolkweg liggen ze nog.
De beken die van oost naar west door het plangebied naar de IJssel stroomden zijn van zuid naar
noord de Polbeek, de Eefdese Beek, de Flierderbeek, de Dommerbeek en de Koerhuisbeek. Op de
laatstgenoemde en de Polbeek na zijn zij er, in rechtgetrokken vorm, allema al nog. De Polbeek is hier
de facto vervangen door het Twentekanaal, dat door het dal van de Polbeek loopt. Een aantal
kruisingen van beken en wegen zijn, als brug, historisch.
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In de uiterwaarden hebben we bovendien nog te maken met enkele delen van de nog gave zomerkade
(alleen binnen de bufferzone, niet binnen het plangebied) en met relicten van strangen (idem), deels
verdwenen en deels nog bestaand.
Opgaand groen
Oud groen
Ecoloog Bert Maes publiceerde enige tijd geleden via een website van de Rijksdiens t voor het Cultureel
Erfgoed zijn bevindingen ten aanzien van de vindlocaties van waardevolle oude inheemse vegetaties.
Op basis van bureauonderzoek en daaropvolgende veldinspecties stelde hij een landelijk dekkende
database samen. In het plangebied liggen enkele waardevolle locaties. De belangrijkste daarvan is het
rivierduin aan de Eekweg. In dat bos bevinden zich relicten van historisch beheer (hakhout, spaartelg
van eik), en daarnaast een rijke variatie van bomen (gladde iep, ruwe berk, zomereik), strui ken en
lianen.
Historische groenstructuren
Groenstructuren die we als historisch hebben betiteld, dat wil zeggen van v óór 1940 dateren, bevinden
zich verspreid over het hele gebied, met uitzondering van de bebouwde kommen van Deventer en
Zutphen. Het betreft grotere en kleinere bosjes, houtsingels, heggen en hagen, bomenrijen/lanen en
boomgaarden. Ten aanzien van de laanbomen valt vooral de oude verbindingsweg Zutphen -Deventer
op. Alhoewel we 1940 als eindmoment voor de constatering of iets historisch genoe md mag worden
hebben beschouwd, zijn ook de laanbomen langs de rondweg rond Gorssel (aangelegd in de vroege
jaren 50?) opgenomen. Dat hebben we voornamelijk gedaan omdat de weg, alhoewel de inrichting is
aangepast, te beschouwen is als een heel vroeg voorbeeld van een omleiding rond een dorpskom en
als zodanig relatief nieuw was. De laanbomen hebben we als respresentant daarvan opgenomen.
In de inventarisatie hebben we ons vooral gericht op de grotere eenheden. Groeninrichting van
(particuliere) tuinen hebben we in de analyse niet meegenomen, en evenmin solitaire/monumentale
bomen. In het gebied bevinden zich evenwel circa 14 monumentale bomen volgens het Landelijk
Register Monumentale Bomen van de Bomenstichting, namelijk 3 ten westen van Epse, 1 tussen Eps e
en Gorssel, 2 ten westen van Gorssel, 3 langs de N348 bij Gorssel en 4 langs de N348 ten zuiden van
Quatre Bras. Voor meer informatie verwijzen we naar https://www.landschapinnederland.nl/kaart-groenerfgoed.
Verkaveling
Sporen van historische verkaveling, d.w.z. kavelgrenzen die al vóór 1832 bestonden, zijn alleen voor
het Zutphense deel van het plangebied in kaart gebracht. Ze zeggen iets over de gaafheid van de
landschapsstructuur. Daarbij moeten we meteen opmerken dat het ook niet álles zegt. Een
herverkavelde open akker oogt in veel gevallen nog vrijwel hetzelfde als voorheen, omdat door het
ontbreken van perceelsrandbeplanting de invloed van de kavelgrenzen op het beeld beperkt is.
Tegenover De Luchte hebben we nog enkele historische kavelgrenzen in beeld gebracht.
Reliëf
Het gekarteerde reliëf betreft zowel plotselinge landschappelijke overgangen (steilranden, wallen) als
reliëfstructuren over een grotere oppervlakte, zoals rabattenbossen of zogenaamde ‘kruinige percelen’
(percelen bouwland, bestaande uit parallel lopende ruggen). De belangrijkste steilranden vinden we
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uiteraard in het westelijk deel van het plangebied, waar het golvende dekzandlandschap vrij
herkenbaar overgaat in het holocene rivierenlandschap. Wallen liggen daarentegen eerder in de
nabijheid van bospercelen in het zuidoosten, vermoedelijk aangelegd om vraat van jonge opstanden
tegen te gaan. Nabij De Luchte vinden we een enkel kruinig perceel, mogelijke rab attenstructuren in
het hooggelegen bos van Eester Loo

19

en nabij de Kolkweg in het natte deel nabij de beek.

Industrie en nijverheid
Op verschillende manieren speelde Oost-Nederland een rol in de vroege industrialisering van het
landschap. Dat was allereerst de logistiek: het gebied had een centrale positie tussen de IJsselsteden
en het Westfaalse achterland. Met name in de laatste 250 jaar zien we echter ook zelfstandige
bedrijvigheid in het gebied toenemen. Die bedrijvigheid is deels weer gerelateerd aan
transportmogelijkheden, zoals de aanleg van het Twentekanaal, maar kent deels ook een lokale
oorsprong. We noemen de (nog bestaande) windmolen aan de Gorsselse Enkweg en de (verdwenen)
rosmolen aan de Eekweg. Binnen de buffer rond het plangebied ligt nog d e windmolen Dommerholt aan
de Lochemseweg 10, zwaar beschadigd in 1945 maar deels nog bewaard gebleven. Het gaat bij dit
thema naast de doorgaande (spoor)wegen en het Twentekanaal dus vooral om gebouwen.
Landgoederen en buitenplaatsen
Onder de landschapstypen benoemden we al de buitenplaatsen in of aan de rand van het plangebied.
Daarvan is Rijssel niet meer formeel, volgens de Natuurschoonwet, als een landgoed geregistreerd.
Dat geldt nog wel voor De Haar en voor Ravensweerd, dat we in de landschappenlaag als een oud bos
met landgoedkenmerken hebben opgenomen. Beide landgoederen liggen exact aan de randen van ons
plangebied, voor een klein deel daarbinnen.
Gezondheidszorg
Binnen het plangebied is één terrein aan te merken als een gebied dat een rol speelde in het verleden
van de gezondheidszorg, namelijk Nederlandsch Mettray, nu LSG -Rentray Eefde, een protestants
opvoedingshuis voor niet-criminele jongeren met gedragsproblemen. Het werd in 1851 opgericht en als
landbouwkolonie (zie hierna) gevestigd op het landgoed Rijssel of Rijsselt bij Eefde. Op het terrein zijn
nog enkele waardevolle gebouwen uit de geschiedenis van Mettray aanwezig.
Militair erfgoed
In het plangebied zijn diverse elementen aanwezig die herinneren aan de militaire geschiedenis van het
gebied. De vroegste zijn ook meteen de onduidelijkste: aan de overzijde van de IJssel liggen de Posten
aan het Dommerholt. Als hieromheen zogenaamde Verboden Kringen hebben gefunctioneerd, zouden
delen van het plangebied daaronder hebben gehoord. We weten ech ter nog niet zeker of de posten van
een dusdanige klasse waren, dat er een Verboden Kring omheen moest liggen. Verschijnselen daarvan
in het veld, zoals houten bebouwing, zijn ook niet bekend.
Uit de Tweede Wereldoorlog dateren een bekende crashlocatie (14 januari 1945) nabij de Eefdese
Enkweg en een boom met overblijfselen van een gemonteerde Duitse uitkijkpost, hergebruikt door de
Canadezen na de verovering, op de hoek van de Eefdese Enkweg en de Quatre Brasweg.

19

De reden waarom juist daar rabatten liggen is nog onopgehelderd.
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Toen na de Tweede Wereldoorlog de IJssellinie-nieuwe stijl werd aangelegd, werden her en der
sluisjes gebouwd om water in te laten (waaronder één in de bufferzone) en ging (vrijwel) het hele
plangebied gelden als potentieel inundatiegebied. Alleen de hogere koppen, zoals het Eester Loo,
zouden dan nog boven de waterspiegel hebben uitgestoken. Van dat inundatiegebied is, op enkele
kunstwerken na dus, niets terug te zien.
Landbouw
Naast de agrarische cultuurlandschappen, die we afzonderlijk al behandeld hebben, zijn enkele
landschappelijke aspecten van bijzonder belang. Dat zijn allereerst zaken die met de markedelingen,
de verdeling van de woeste gronden in de 19e eeuw, te maken hebben. Het betreft de landschappelijk
doorgaans niet duidelijk herkenbare markengrenzen en daarnaast de bijzondere infras tructurele
structuren, die als deel van het ontwerp naar voren kwamen. Meerledige wegsplitsingen komen in
dergelijke ontwerpen bijzonder vaak voor, zo ook in het plangebied waar de Ravensweerdweg,
Veerweg, Deventerweg, Elfuursweg en Molenweg bijeenkomen. H et kruispunt van de wegen is
derhalve een zessprong.
Daarnaast is het vermelden van de vroegere landbouwkolonie Nederlandsch Mettray, voorheen
Rijssel(t) en hiervoor ook al behandeld, vermeldenswaardig.

3.3.4

Historische bouwkunst en stedenbouw

Historische bouwkunst
In het kader van de cultuurhistorische waardenkaart van Lochem is een uitvoerige inventarisatie van
waardevolle bouwkunst uitgevoerd. Zowel deze nieuwe objecten als de bestaande, beschermde
monumenten zijn gewaardeerd. Voor het grondgebied van de geme ente Zutphen is het gemeentelijk
monument De Luchte (Meijerinkstraat 40) toegevoegd, op het grondgebied van de gemeente Deventer
zijn – ter signalering – eveneens enkele panden toegevoegd die, voor zover mogelijk binnen deze
quickscan, van cultuurhistorische waarde geacht worden te zijn. Binnen de buffer rond het plangebied
leverde dit 104 waardevolle objecten op. Daarvan liggen er 26 geheel buiten het plangebied, en nog
een aantal slechts gedeeltelijk in het plangebied. We houden hier voor de analyse het t otale aantal van
104 objecten binnen een straal van 100 meter rond het plangebied aan, wetend dat ook bij een aanleg
binnen het plangebied bijvoorbeeld tuinen of erven van op zichzelf waardevolle bebouwing aangetast
kunnen worden.
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Categorie

Aantal

agrarisch

55

Opmerkingen

gezondheidszorg

3

herdenken

3

industrie en ambacht

5

waarvan 3 gerelateerd
aan het erf van de molen
Geertruida Cornelia

infrastructuur en
waterstaat

3

twee nutsgebouwen en
een sluis/duiker

landgoederen en
buitenplaatsen

1

het huis Quatre Bras

recreatie en toerisme

2

herberg en doorrijschuur
Pessink

religie

4

3 onderdelen van de NH
Kerk in Gorssel, en nog
de internaatskapel van
Nederlandsch Mettray

wooncultuur

28

op het terrein van
Nederlandsch Mettray

Tabel 5. Aanwezige waardevolle bouwkunst in het plangebied, onderverdeeld naar type.

De agrarische bebouwing en de woonhuizen, die het merendeel van de objecten uitmaken, staan
verspreid over het gebied. We zien wel een verschil in sprei ding: de woonhuizen clusteren vooral langs
de Deventerweg en op Mettray, de agrarische bebouwing ligt juist afzijdig van de Deventerweg in het
kampenlandschap. Dat is uiteraard verklaarbaar: de boeren woonden graag waar hun land lag, de
burgers woonden graag goed bereikbaar langs de doorgaande weg en tramlijn, waar bovendien ook
nog eens nieuwe ontginningen en dus nieuwe ruimte was.
Van alle objecten is bovendien in het kaartbeeld opgenomen of zij een beschermde status hebben
(rijksmonument, gemeentelijk monument) en of er een bouwhistorische verwachting voor restanten van
vóór 1850 aan toegekend kan worden. Het betreft 11 rijksmonumenten, 33 gemeentelijke monumenten,
10 potentiële gemeentelijke monumenten en 50 overige waardevolle objecten. In totaal hebbe n 51
objecten een bouwhistorische verwachting, op enkele uitzondering na allemaal boerderijen, alsmede de
kerktoren van Gorssel, de herberg Pessink met doorrijschuur, het landhuis Quatre Bras en zowel de
molen als de molenstomp aan de Lochemseweg.
Stedenbouw
Voor het onderdeel stedenbouw is een drietal onderdelen in kaart gebracht. Allereerst is van alle
(agrarische) erven op het kadastraal minuutplan uit 1832 gekeken of ze, op dezelfde plek of iets
verschoven, nu nog een opvolger hebben. Dat zegt namelijk iets over de gaafheid van de oudste kern
van het bebouwingsbeeld. Van de 95 erven die er in 1832 waren zijn er nu nog 66 herkenbaar.
Daarnaast zijn de (steden)bouwkunstensembles opgenomen zoals die voor de cultuurhistorische
waardenkaart van Lochem zijn gekarteerd: bijzondere en gave concentraties van historische
bouwkunst. Het betreft 4 ensembles, namelijk de Zutphenseweg in Eefde -Gorssel als bebouwingslint,
de oude dorpskern van Gorssel inclusief de Eesterhoek, de Ravensweerdweg e.o. in Gorssel en een
naoorlogse dorpsuitbreiding van Gorssel (Lindelaan-Esdoornlaan). De laatste ligt alleen voor een deel
in de bufferzone, de andere gebieden liggen eveneens in het plangebied.
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3.4 Toelichting op de waarderingskaart
3.4.1

Cultuurlandschappen

De waardering van de cultuurlandschappen vanuit cultuurhistorisch perspectief heeft plaatsgevonden
op basis van de gaafheid (topografie, het opgaande) en de zeldzaamheid/aanwezige bijzonderheden.
Daaruit komt een zeer wisselend beeld.
Allereerst moeten we de gebieden benoemen die we niet cultuurlandschappelijk konden waarderen,
omdat ze volledig zijn overbouwd. Het betreft delen van Deventer ter hoogte van de A1, een randje van
Epse, de westelijke uitloper van Gorssel alsmede de rondweg, een hoekje van Eef de en het deel van
Zutphen ter hoogte van het Twentekanaal en het zuidelijker gelegen bedrijventerrein De Mars.
Gebieden van lage waarde zijn relatief spaarzaam. We vinden alleen rond de Markeweg (volledig
geherstructureerd) en ter plaatse van Nederlandsch Mettray (vroegere landgoed als zodanig nauwelijks
meer herkenbaar).
Een gemiddelde waarde vinden we daarentegen in grote delen van het kampenlandschap. De
landschappen herkennen we nog wel aan hun beeld, maar op het fijne niveau is er veel veranderd in de
afgelopen eeuw: de beplanting is verdwenen, wegen zijn verlegd en de bebouwing is toegenomen. Het
landschap heeft echter nog de nodige cultuurhistorische kwaliteiten en is als zodanig nog ‘leesbaar’.
Gemiddeld mag, zeker voor dit gebied, dus zeker niet al s ‘zwaar aangetast’ beschouwd worden, maar
als ‘op hoofdlijnen nog goed herkenbaar’.
In hoog gewaardeerde landschappen zijn ook op dat fijne niveau nog veel kwaliteiten aanwezig. Vaak
is de wegenstructuur hier intact, herkennen we de landschapstypen nog aa n de resterende beplanting
en zijn niet alle wegen verhard. Er komen vele bijzonderheden in voor, zoals de dijken en kolkjes ten
zuiden van Gorssel.
Een zeer hoge waardering is doorgaans voorbehouden aan landschappen die nauwelijks gewijzigd zijn.
In dit geval gaat het om de rand van het landgoed De Haar, welke rand nog net binnen het plangebied
ligt.
Samenvattend kunnen we stellen dat grote delen van het plangebied landschappelijk nog goed
herkenbaar zijn, plaatselijk echter wel aangepakt voor een rationel er landbouwkundig gebruik. Het
landschap is echter goed leesbaar gebleven en kent plaatselijk zeker nog zeer waardevolle delen met
bijzondere landschappelijke ‘pareltjes’. Voor die waardevolle elementen verwijzen we naar de
kenmerkenkaart, waarop ze zijn aangeduid.

3.4.2

Historische bouwkunst en stedenbouw

De waardering van de panden in de gemeente Lochem is volgens een vaste systematiek, op basis van
zes criteria, uitgevoerd. Die van de panden in de gemeenten Zutphen en Deventer is daar niet volledig
op aangesloten; de eindscore is een inschatting op basis van het algemene verschijningsbeeld. Dat
resulteerde erin, dat van de 104 panden er 66 in de categorie ‘hoge waarde’ terecht gekomen zijn. De
overige 38 hebben een positieve cultuurhistorische waarde. Panden met een lagere waarde zijn in het
plangebied niet in de inventarisatie terecht gekomen; alle overige panden kunnen beschouwd worden
als van ‘onvoldoende cultuurhistorische waarde’. Daarbij moet worden aangetekend dat van de panden
in de gemeenten Deventer en Zutphen niet alle bijgebouwen op de erven voldoende konden worden
beoordeeld op basis van het bureauonderzoek.
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Van de (steden)bouwkundige ensembles kwamen er twee in de h oogste waarderingscategorie, zeer
hoge waarde, terecht. Het betreft de oude dorpskern met de buurtschap Eesterhoek alsmede de
Ravensweerdweg e.o. Het lint langs de Zutphenseweg heeft een hoge waarde, het ensemble
Lindelaan-Esdoornlaan (buiten het plangebied, maar binnen de buffer) een middenwaarde.

3.4.3

Integraal

Voor de cultuurhistorische waardenkaart van Lochem zijn, na afronding van alle inventarisaties, een
aantal ‘integrale ensembles’ geformuleerd waar landschap en bouwkunst elkaar duidelijk aanvullen en
die voor een bezoeker van de gemeente Lochem ook de moeite waard zijn om te bezoeken. Het
zuidelijk deel van het plangebied valt voor het grootste deel in ensemble 1: Ravensweerd – Gorssel,
d.w.z. de uiterwaarden van de IJssel, het aangrenzende agrarisch cul tuurlandschap van de Eesterhoek
en aansluitend, over de rondweg heen, de oude dorpskern van Gorssel.
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4 Conclusies en advies
4.1 Conclusie
4.1.1

Archeologie

Met de archeologische quickscan is een grote hoeveelheid aan basisgegevens verzameld inzake het
archeologisch erfgoed. Het betreft gegevens over het geldend archeologiebeleid binnen de drie
betrokken gemeenten, maar ook gegevens over locaties en zones waar reeds archeologische resten
zijn aangetroffen dan wel een indicatie aan de te verwachten dichtheid van arche ologische resten.
Daarnaast kon dankzij een inventarisatie die door T&A Survey is uitgevoerd een overzicht met
potentiële locaties met archeologische resten uit WOII worden toegevoegd aan de archeologische
kaart. Tot slot is een overzicht gemaakt met de bodemverstoringen in het gebied.
Huidige kaartbeelden kunnen worden gebruikt om een voorkeurstracé te bepalen voor de fietsroute. Als
het tracé bekend is, kan op basis van gegevens over de te verwachten bodemverstoringen nader
worden ingezoomd op de diverse kaarten om te komen tot een advies waar archeologisch onderzoek
nodig is en in welke vorm dit plaats dient te vinden.

4.1.2

Cultuurhistorie

Op basis van de inventarisatie en de waardering stellen we vast dat het gebied zeer veel
cultuurhistorische kwaliteiten kent, ook al is het landschap op onderdelen in de loop van de 20e eeuw
geherstructureerd. Desondanks zijn de historische kenmerken van de landschappen vrijwel overal nog
‘afleesbaar’ en zijn er bovendien fraaie landschappelijke overgangen aanwezig, van de u iterwaarden
langs de IJssel via het kampenlandschap van Eesterhoek en omgeving naar de jonge
heideontginningen aan de overzijde van de N348. Verspreid over het gebied vinden we kleinere
buitenplaatsen. In het gebied is bovendien een zeer groot aantal waard evolle gebouwde objecten
aanwezig, plaatselijk in fraaie ensembles, zowel in relatie tot andere gebouwen als tot het omliggende
landschap. Om al die redenen valt een belangrijk deel van het plangebied onder één van de negen
integrale cultuurhistorische ensembles van de gemeente Lochem.

4.2 Advies
4.2.1

Archeologie

Fietsroute langs N348
De ligging van de variant direct langs de N348 betreft de route van een grotendeels reeds bestaand
fietspad. Direct naast dit fietspad liggen diverse kabels en leidingen. Bij een verbreding van het
bestaande fietspad is allereerst de vraag wat de geplande bodemingrepen zijn. Dienen de
kabels/leidingen te worden verlegd? Over welke breedte naast het bestaande fietspad vinden
bodemingrepen plaats? Tot hoe diep vinden de bodemingrepen plaats? Vinden ook bodemingrepen
plaats ter plaatse van het bestaande fietspad? Pas als op deze vragen een antwoord is, kan gericht
worden bepaald of en in welke zones archeologisch onderzoek dient plaats te vinden.
Gezien de aanwezigheid van kabels en leidingen en het bestaande fietspad dat (grotendeels)
geasfalteerd is dient in ieder geval opgemerkt te worden dat de kans op de aanwezigheid van
bodemverstoringen groot is. Tevens rijst de vraag of het zinvol is om in een smalle strook
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archeologisch onderzoek te doen. Dit hangt eveneens af of de verbreding aan 1 zijde van het
bestaande fietspad plaatsvindt of aan beide zijden van het fietspad.
Aanbevolen wordt om in een zo vroeg mogelijk ontwerpstadium, waarbij al wel inzicht is in de locatie,
omvang en diepte van de bodemingrepen, in overleg te treden met de bevoegde overheden. Huidig
rapport en met kaartmateriaal kunnen helpen bij het selecteren van zones die in aanmerking komen
voor archeologisch onderzoek.
Zoekgebied
Op basis van het vigerend archeologiebeleid van de betreffende gemeenten dat is weergegeven in de
diverse bestemmingsplannen geniet het de voorkeur geen bodemingrepen dieper dan 30 cm –mv uit te
voeren, aangezien bodemingrepen tot deze diepte zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek.
Mochten toch diepere bodemingrepen gepland zijn, dan wordt aanbevolen om de fietsroute aan te
leggen binnen de zones waar geen archeologisch onderzoek nodig is, of eventueel te kiezen voor de
zones met archeologische verwachtingen en hierbij specifiek in de zon es met een zo’n laag mogelijke
archeologische verwachting. Een zone met een lage archeologische verwachting geniet dus de
voorkeur ten opzichte van zones met een middelhoge of hoge verwachting. Immers, de verwachte
dichtheid aan archeologische vindplaatsen is in de lage verwachtingszones het laagst. Mocht dit niet
mogelijk zijn, dan kunnen als alternatief de zones met een middelhoge archeologische verwachting
worden gekozen en tot slot de zones met een hoge archeologische verwachting.
Vanuit archeologisch oogpunt heeft het de voorkeur de fietsroute niet aan te leggen in de zones
waarvan reeds bekend is dat er archeologische resten aanwezig zijn. Dit betreft de historische
dorpskern van Gorssel en enkele andere locaties met reeds vastgestelde archeologische w aarden (zie
bijlage 4).
Aanbevolen wordt om in een zo vroeg mogelijk ontwerpstadium, waarbij al wel inzicht is in de locatie,
omvang en diepte van de bodemingrepen, in overleg te treden met de bevoegde overheden. Huidig
rapport en met kaartmateriaal kunnen helpen bij het selecteren van zones die in aanmerking komen
voor archeologisch onderzoek.
Tracévarianten (zie ook figuur 10)
tracédeel 1: Hankweg - Veerweg
e

De betreffende dijk is aangelegd in de 20 eeuw. Het archeologisch relevante niveau bevindt zich onder
het dijklichaam. Als de graafwerkzaamheden bij aanleg van het fietspad zich beperken tot het
dijklichaam zelf zijn er geen bedreigingen voor het archeologisch erfgoed en is voor dit deel geen
archeologisch onderzoek nodig.
Indien ingrepen wel gepaard aan met bodemverstoringen onder of direct naast het dijklichaam dan is
archeologisch (voor)onderzoek nodig aangezien het tracé volgens de gemeentelijke archeologische
beleidskaart in een zone met een middelhoge dan wel hoge archeologische verwachting ligt.
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Figuur 10. Overzicht van de tracédelen en de diverse tracévarianten.
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Tracédeel 2: Veerweg - Ravensweerdsweg
Voor dit tracédeel zijn vijf varianten bedacht. Onderstaand worden de archeologische kenmerken van
de afzonderlijke varianten nader toegelicht.


V ARIANT 2.1 - rondom de Veerweg: door bosrijk kavel
Het tracé over de Veerweg ligt grotendeels in een lage verwachting en deels in een middelhoge
verwachting. Het tracédeel over het bosrijke kavel betreft een gebied waar rivierduinen
aanwezig zijn en ligt in een zone met een hoge verwachting. Het totale tracé heeft een lengte
van 900 m en is onder te verdelen in een lengte van 235 m in een lage verwachting, 175 m in
een middelhoge verwachting en 490 m in een hoge verwachtingszone.



V ARIANT 2.2 - rondom de Veerweg: langs N348
Het tracé (totale lengte van ca. 930 m) ligt grotendeels ineen zone met een lage
archeologische verwachting (ca. 600 m), over een lengte van 30 m in zone me t een specifieke
archeologische waarde en deels in een zone met een hoge archeologische verwachting (ca.
300 m). Het tracé gaat ca. 550 over bestaande weg en ca. 350 m over een nieuw aan te leggen
weg.



V ARIANT 2.3 - rondom de Veerweg: grote zigzag bestaande wegen
Het tracé (totale lengte van 1230 m) gaat geheel over bestaande weg en derhalve zijn relatief
weinig bodemingrepen te verwachten. Zo’n 650 m van het tracé ligt in een lage verwachting,
zo’n 280 m in een middelhoge verwachting en 300 m in een hoge ve rwachting



V ARIANT 2.4 - rondom de Veerweg: binnendoor via veld
Het tracé heeft een lengte van circa 1050 m en ligt over een lengte van 225 m in een zone met
een lage verwachting, 420 m in een middelhoge verwachting en 375 m in een hoge
verwachting.



V ARIANT 2.5 - rondom de Veerweg: binnendoor via veld
Het betreft een tracé dat deels over bestaande wegen en deels over nieuw aan te leggen
wegen loopt. De totale lengte bedraagt ca. 1050 m. Zo’n 250 m van het tracé ligt in een lage
verwachting, 540 m in een middelhoge verwachting en 260 m in een hoge verwachting.

Conclusie tracédeel 2: Bij elke variant dient archeologisch onderzoek plaats te vinden indien
bodemingrepen worden verwacht. De mate waarop en de kans op het aantreffen van archeologische
resten verschilt echter per variant en is afhankelijk van de totale lengte van het tracé en de verhouding
in de verschillende verwachtingszones.
Van deeltracé 2 geniet vanuit archeologisch oogpunt variant 2.2 de voorkeur. Het betreft een tracé dat
relatief kort is en bovendien het meest in een zone met een lage archeologische verwachting ligt. Ook
de variant 2.3 is archeologisch gezien een goede keuze omdat het gehele tracé over bestaande wegen
gaat en derhalve relatief weinig bodemingrepen plaatsvinden en ook hier geldt dat een groot deel in
een zone met een lage verwachting ligt. Minder goede keuzes zijn de varianten 2.4, gevolgd door 2.5
omdat deze een groter deel in een zone met een middelhoge of hoge verwachting liggen en bovendien
voor een deel over niet-bestaande wegen gaat.
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Tot slot heeft variant 2.1 de minste voorkeur vanuit archeologisch oogpunt. Een groot deel van het
tracé gaat over niet-bestaande wegen en ligt bovendien in een zone met een hoge archeologische
verwachting.
Tracédeel 3: Ravensweerdweg - Quatre Brasweg
Voor tracédeel 3 zijn twee varianten aanwezig, te weten variant 3.1: een oostelijk tracé door percelen
en een westelijk tracé (variant 3.2) over bestaande wegen. Vanuit archeologisch oogpunt heeft het
westelijke tracé overduidelijk de voorkeur omdat bij de variant over de bestaande wegen de minste
bodemingrepen worden verwacht en derhalve de kans op het verstoren van archeologisch relevante
niveaus het kleinst is.
Tracédeel 4: feeders
- Bij Gorsselse Enkweg
- Bij Quatre-Bras
- Via Mettrayweg van/naar Deventerweg (Zutphen) en Eefde
De feeders zijn gepland over bestaande wegen en genieten derhalve vanuit archeologisch oogpunt de
voorkeur ten opzichte van eventueel geplande feeders over een nieuw aan te leggen wegtracé.
De feeder van de Gorsselse Enkweg ligt grotendeels in een hoge verwachting en deels in een gebied
met een archeologische waarde (historische dorpskern Gorssel).
De feeder bij Quatre Bras ligt in een zone met een lage archeologische verwachting en de feeder naar
Eefde ligt in een gebied dat niet bij het onderzoek is meegenomen.

4.2.2

Cultuurhistorie

Ten geleide
Het opstellen van deze studie geeft aan dat er in een vroegtijdig stadium aandacht aan het aspect
cultuurhistorie wordt geschonken. Dat is een goed vertrekpunt voor een zorgvuldige inpassing. Het is
nu zaak om, vooral in het ontwerpstadium, enerzijds goed na te denken over implicaties van de
gekozen oplossingen voor het aanwezige cultuurlandschap, maar daarnaast om ook te bedenken welke
essenties van het bestaande landschap gebruikt kunnen word en om met de nieuwe fietsverbinding
voort te bouwen op een landschappelijk patroon tussen Deventer en Zutphen dat al een
voorgeschiedenis kent. Immers: Zutphen en Deventer worden al vele eeuwen, actief en passief, met
elkaar verbonden.
Algemeen
De rol van de waarderingskaart
Om dat te bereiken is ons inziens een belangrijk ankerpunt om niet alleen te kijken naar de meest
waardevolle zones (zoals de rode gebieden op de waarderingskaart), maar vooral naar de kenmerken
op de kenmerkenkaart waarbij aangesloten kan worden en waarbinnen het ontwerp het best zou
kunnen passen. Weliswaar kent een deel van het plangebied een gemiddelde waarde, maar de
overgang tussen gemiddelde en hoge waarde is vloeiend, en ook binnen de gebieden van gemiddelde
waarde kunnen waardevolle structuren voorkomen. Heel kort door de bocht gezegd: het doel van de
opgave zou ons inziens moeten zijn om de nieuwe structuur met een zo hoog mogelijke kwaliteit aan te
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sluiten op de bestaande structuren, niet om alle ‘pijn’ te laten landen in de ge bieden die over de
breedte gezien net wat lager scoren. Daarbij spelen immers begrippen als kwetsbaarheid en
weerbaarheid ook een rol: het ene gebied van een gemiddelde waarde kan meer ‘aan’ dan het andere.
Om al die reden willen we benadrukken dat vanuit het cultuurhistorisch perspectief een
waarderingskaart geen absolute waarheden bevat, maar hooguit mede richtinggevend kan zijn. De
kenmerkenkaart, die aangeeft hoe het landschap in elkaar steekt, is daarbij minstens zo belangrijk of
zelfs belangrijker.
Infrastructuur en groen
Voor de structuur van het landschap zou het aanbevelenswaardig zijn gebruik te maken van de
bestaande infrastructuur, binnen de breedte van die infrastructuur. Is dat eerste wel het plan maar is er
in het profiel meer ruimte nodig, dan kan er sprake zijn van knelpunten.
Het eerste knelpunt kan beplanting zijn. Verbreding van wegen en paden kan leiden tot het één - of
tweezijdig moeten kappen van aanwezige (laan)beplanting. Langs de Zutphenseweg -Deventerweg
(N348) lijkt dit niet het geval te zijn, omdat de laanbeplanting zich daar tussen weg en fietspad bevindt,
en het fietspad alleen naar het oosten uitgebreid kan worden. Wel kan er dan plaatselijk een probleem
ontstaan bij markante solitaire bomen, zoals op de hoek Deventerweg -Hoofdstraat in Gorssel. Langs de
rondweg van Gorssel ter hoogte van het Nijenbeeksepad ligt nog geen fietspad, en daar kan dan ook
de aanwezige laanbeplanting betroffen worden door maatregelen. In het grote zoekgebied tussen deze
weg en de IJssel speelt dit veel minder, omdat laanbeplanting in dit kampenlandschap goeddeels
afwezig is. Veel meer kunnen daar solitaire bomen, kleine groepjes of tuinbeplanting worden betroffen.
Plaatselijk gaat het dan wel om bijzondere objecten, zoals de boom met relicten van een uitki jkpost uit
de Tweede Wereldoorlog op de hoek van de Quatre Brasweg en Eefdese Enkweg. Waardevolle
solitaire bomen staan in zijn algemeenheid niet op de kaart, met uitzondering van de boom met de
uitkijkpost-restanten.
Een ander aspect ten aanzien van de infrastructuur bij het gebruikmaken van de huidige infrastructuur
is de cultuurhistorische waarde van de materialisering. Deze is bij deze quickscan niet in beeld
gebracht, maar bekend is dat er in het plangebied nog een aantal zandwegen ligt. De Laan van
Eschede en de Kolkweg zijn daarvan voorbeelden. Gezien hun zeldzaamheid en de ensemblewaarde
met de omliggende landschappelijke structuren en gebouwde objecten adviseren we om die wegen
zoveel mogelijk buiten schot te laten. Bij de Kolkweg geldt bovendien dat langs de huidige weg een
aantal waardevolle dijkdoorbraakkolkjes ligt.
Op structuurniveau is het aanbevelenswaardig zoveel mogelijk de bestaande wegen te volgen, omdat
het aanleggen van nieuwe wegen de oude structuur kan doen vervagen. Het afsnijden van hoekige
aansluitingen in wegen heeft veel minder impact, en kan plaatselijk zelfs het herstel van een
historische situatie zijn, zoals de aansluiting van de Gorsselse Enkweg op de Domineesteeg. Bij
gebruik van bestaande wegprofielen kan de inrichting die van de ‘fietsstraat’ zijn, waar fietsers
voorrang hebben en gemotoriseerd verkeer te gast is. Op die wordt voorkomen dat er een flinke
ruimteclaim naast het huidige wegprofiel wordt gelegd.
Mogelijk kan plaatselijk het gebruikmaken van verdwenen trac és van historische wegen een
mogelijkheid zijn of in elk geval inspiratie bieden voor nieuwe trac és.
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Bebouwing
Het verbreden van een straatprofiel kan ook betekenen dat een aantal panden moet worden
afgebroken. Vooral panden die ooit dicht op de weg werden gebouwd kunnen nu een verbreding van
het straatprofiel in de weg staan. Sowieso staan binnen een strook van 20 meter ten oosten van de
Zutphenseweg-Deventerweg vele panden, niet alleen (maar ook) cultuurhistorisch waardevolle. Het
merendeel heeft een redelijke voortuin en grenst met de rooilijn niet direct aan het huidige fietspad,
maar die zijn er wel. We noemen daarbij met name het gemeentelijk monument Zutphenseweg 25
(Quatre Bras) en het niet-beschermde Zutphenseweg 23 (’t Lythshiem). Daar is nauwelijks ruimte voor
verbreding van het huidige fietspad over. Ook voor niet -waardevolle bouwkunst geldt dit op een aantal
locaties.
Hetzelfde is overigens het geval in het brede zoekgebied, want ook daar staat bebouwing soms dicht
op de noord-zuidgerichte wegen, zoals Valkeweg 2, Eefdese Enkweg 2, Gorsselse Enkweg 8,
Ravensweerdsweg 17. Ook daar is voor een nieuwe structuur langs de huidige weg dus niet overal
evenveel ruimte zonder afbreuk te moeten doen aan cultuurhistorische waarden.
Wanneer er wel ruimte is tussen de huidige weg en de rooilijn van huizen, kan dat betekenen dat
bijbehorende structuren als tuinmuren moeten wijken. Daar dient vooral bij panden die zelf ook
waardevol zijn zorgvuldig mee omgegaan te worden, want deze muurtjes kunnen onderdeel van het
gebouwde ensemble uitmaken. Ze zijn evenwel niet geïnventariseerd.
Nieuwe profiel
De ruimtelijke inpassing van de nieuwe route is één, de materialisering is een ander. Voor een goede
inpassing is het wenselijk dat het fietspad een terughoudende uitstraling kr ijgt, met een beperkte
hoeveelheid bebording en een beperkte hoeveelheid ruimtebeslag eromheen (zoals bermsloten etc.).
Ook dient aandacht besteed te worden aan een inpassing van het fietspad qua tint van het wegdek.
Versterking en ontsluiting van het landschap
Deze nieuwe ontwikkeling kan ook worden gebruikt om het landschap rond het nieuwe fietspad te
versterken, als een soort verevening ter compensatie van eventuele negatieve effecten . We denken
dan bijvoorbeeld aan sluiting van de laanstructuur langs de Zutphenseweg-Deventerweg, die nu op vele
punten onderbroken is, het herstel van delen van houtsingels, steilranden of historische kades in het
gebied tussen de N348 en de IJssel of de aanplant van in het landschap passende erfafscheidingen
(hagen) op plaatsen waar een stuk particuliere grond voor de aanleg aangekocht moet worden .
Tevens kan de gelegenheid worden aangegrepen om het landschap dat wordt doorkruist aan de
passant uit te leggen door middel van analoge of digitale informatiemogelijkheden op gesc hikte
locaties, bijvoorbeeld plekken waar belangrijke toevoerwegen uitmonden op deze snelroute, op plekken
waar als vanzelf ‘wachtmomenten’ voor elkaar ontmoetende fietsers gaan ontstaan.
Vervolgonderzoek
Na de keuze voor een definitief tracé raden we, in het kader van de vervaardiging van de
detailtekeningen, aan om een verdiepend cultuurhistorisch onderzoek uit te voeren naar objecten en
structuren die in de planvorming betroffen zullen worden, met als doel om zoveel mogelijk in de
plannen te kunnen inpassen. De resultaten van dit onderzoek zullen vervolgens met de ontwerper
dienen te worden besproken. Een vervolgstap daarop kan zijn om bij eventuele objecten die gaan
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sneuvelen, en dat speelt dan vooral bij bouwkunst, bouwhistorische onderzoeken uit te lat en voeren om
de aanwezige waarden te documenteren voordat ze verloren gaan.
Tracévarianten
Ten geleide
Als uitkomst van een ontwerpatelier op maandag 7 januari 2019 is een aantal varianten voor het tracé
uitgewerkt. In deze paragraaf zullen we aandacht bes teden aan de cultuurhistorische aspecten van
deze varianten.
1. Tracédeel Hankweg-Veerweg
Dit tracégedeelte heeft, mits landschappelijk zorgvuldig vormgegeven

20

, geen nadelige gevolgen voor

de cultuurhistorische waarden in het gebied.
2. Tracédeel Veerweg-Ravensweerdweg
Voor het middendeel van het tracé is een vijftal varianten uitgewerkt:
V ARIANT 2.1 – Het gedeelte over de Veerweg heeft, mits landschappelijk zorgvuldig vormgegeven, geen
nadere impact op de aanwezige cultuurhistorische waarden. Voor het zui delijke deel van het tracé geldt
iets anders. Dit stuk doorsnijdt een historisch waardevolle boskern, om vervolgens op de Prinsenstraat
uit te komen. Het verloop van de weg wijkt af van een historisch wegtracé dat hier in de 19e eeuw
langs de boskern werd aangelegd (niet op kaart aangegeven). Dat maakt ook dat het geplande tracé
niet in de totale structuur past: alle wegen lopen hier historisch -landschappelijk gezien in de
lengterichting langs de boskern óf haaks eroverheen. Op elementniveau lijkt het tracé bovendien
enkele steilranden te doorsnijden, alsmede de historische padenstructuur te kruisen.
V ARIANT 2.2 – Het gedeelte langs de N348 leidt niet noodzakelijkerwijs tot negatieve effecten op de
aanwezige cultuurhistorische waarden. Het is dan wel wenseli jk dat de monumentale bomenrij langs de
N348 gespaard wordt en er aandacht besteed wordt aan de kwalitatieve inpassing van het fietspad ter
plaatse van de voortuinen van huizen (met bijbehorende erfafscheiding) die daarvoor mogelijk ten dele
moeten worden opgeofferd.
Wanneer voor het tracégedeelte over de bestaande Ravensweerdsweg van het bestaande wegprofiel
gebruik wordt gemaakt, zijn er, mits landschappelijk zorgvuldig vormgegeven, geen nadelige effecten
op de aanwezige cultuurhistorische waarden te verwachten.
V ARIANT 2.3 – Voor het gehele tracé zijn er, mits binnen het bestaande wegprofiel passend en
landschappelijk zorgvuldig vormgegeven, geen nadelige effecten op de aanwezige cultuurhistorische
waarden te verwachten.
V ARIANT 2.4 – Voor de tracédelen over de bestaande wegen (Veerweg en Ravensweerdsweg) zijn er,
mits landschappelijk zorgvuldig vormgegeven, geen nadelige effecten voor de aanwezige
cultuurhistorische waarden te verwachten. Ten aanzien van de nieuw aan te leggen weg door de
historische boskern langs Veerweg 5 is op te merken dat de weg door zijn structuur niet past in de
historische ontsluiting van het gebied. Voor het gedeelte langs Veerweg 5 geldt dat er een historisch
bosperceel voor onderbroken moeten worden. Gezien de geringe afstand ho eft dit niet direct een sterke
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negatieve impact op de historisch-landschappelijke kwaliteiten te hebben, mits de vormgeving heel
terughoudend is en wordt aangepast aan de landschappelijke omstandigheden ter plekke. Ook is het
wenselijk dat het bestaande terreinreliëf wordt gerespecteerd. Ook een verloop zo dicht mogelijk op het
erf van Veerweg 5 is gewenst, zodat er zo min mogelijk daadwerkelijke doorsnijding van het bosperceel
plaatsvindt. Omwille van de landschappelijke inpassing is een enkele bomenrij tu ssen het fietspad en
het perceel Veerweg 5 wel gewenst.
Het tweede deel, door de open zone tussen Ravensweerdsweg 12 en 14, biedt kansen op herstel van
een stuk historische infrastructuur. Mits landschappelijk zorgvuldig ingepast en met aandacht voor het
exacte historische verloop is heraanleg van deze structuur vanuit cultuurhistorisch perspectief
wenselijk. In de landschappelijke inpassing kan aandacht besteed worden aan het verlengde van deze
her aan te leggen structuur, die als geheel niet meer gerecons trueerd kan worden door de diepe tuin
achter Veerweg 5.
V ARIANT 2.5 – Voor deze variant geldt grosso modo hetzelfde als voor 2.4, met dat verschil dat het
meest negatieve deel van 2.4, de doorsnijding van de boskern , hier ontbreekt. In plaats daarvan loopt
het tracé over een deel van de Veerweg, en vervolgens tussen de percelen Veerweg 3b en Veerweg 5
door, via een stukje bosperceel, naar de open zone zoals ook al in variant 2.4 opgenomen. Het nieuw
aan te leggen gedeelte via perceel Gorssel E 8079 gaat niet terug op een historische situatie. Het
smalle perceel bestaat pas sinds 1988.
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In dit gebied liepen meerdere paden van het noord(oost)en

naar het zuid(west)en, maar die liggen nu vermoedelijk op particulier terrei n. In dat licht is de gekozen
variant vanuit cultuurhistorisch perspectief, als we naar de structuur kijken, een heel acceptabele.
3. Tracédeel Ravensweerdsweg en Quatre Brasweg
Van beide varianten heeft een tracé over bestaande wegen (variant 3.2) verreweg de voorkeur. Mits
landschappelijk goed ingepast lijken er met de variant over bestaande wegen geen cultuurhistorische
waarden in het geding te zijn.
De variant door percelen (variant 3.1) volgt ten dele ogenschijnlijk bestaande wegen, namelijk de
Prinsenstraat. Daar zijn, mits landschappelijk goed ingepast, geen of nauwelijks nadelige effecten te
verwachten. Zuidelijk daarvan zijn in potentie positieve effecten mogelijk, omdat het hier deels kan
gaan om herstel van een verdwenen wegstructuur. In de prak tijk is die kronkelende weg in de huidige
verkaveling echter niet meer te reconstrueren, en zal een nieuw aangelegde weg nauwelijks meer een
associatie met die verdwenen structuur oproepen. Het grootste nadeel is echter dat deze nieuwe route
zonder twijfel de waardevolle zone rond de Kolkweg gaat doorsnijden, hetgeen in potentie een
aantasting van de bestaande waarden (kolkjes, dijkjes, onverharde wegen, bosaanplant) met zich mee
kan brengen. Het is ons inziens niet waarschijnlijk dat een zo kwetsbaar gebied een ingreep als een
fietspad, met de verharding en de breedte van het profiel die deze ontwikkelingen met zich
meebrengen, goed aankan.
Het meest zuidelijke deel, langs de Eesterbrinkweg, is in potentie ook heel kwetsbaar vanwege de half of onverharding die ter plaatse nu nog aanwezig is. Het opgeven van deze verhardingstoestand voor de
aanleg van een fietspad is vanuit cultuurhistorisch perspectief niet wenselijk.
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4. Feeders
Mits landschappelijk goed ingepast en met aandacht voor de laanbeplanting zijn toevoerroutes via de
Gorsselse Enkweg en de Quatre Brasweg vanuit cultuurhistorisch perspectief niet problematisch. De
derde toevoerrout, de Mettrayweg, valt buiten het onderzoeksgebied. Mits ingrepen daar binnen het
huidige wegprofiel blijven en de laanbeplanting niet wordt aangetast zijn daar echter vanuit
cultuurhistorisch perspectief weinig problemen te verwachten.
Samenvattend
Vanuit cultuurhistorisch perspectief gaat de voorkeur uit naar variant 1, daarna variant 2.5

22

, en daarna

variant 3-over bestaande wegen. De varianten 2.1 en 3-door percelen, en in mindere mate 2.4, hebben
expliciet een negatieve impact op de aanwezige cultuurhistorische waarden. Variant 2.2 raakt niet
direct de aanwezige cultuurhistorische waarden, maar heeft indirect door het ve rdwijnen van voortuinen
van huizen wel een negatief effect op de verhouding tussen profielbreedte van de weg en de inpassing
in het groen van huizen langs die weg. Variant 4 achten we indifferent ten aanzien van de aanwezige
cultuurhistorische waarden. Bij de bepaling van deze effecten gaan we uit van een zorgvuldige
inpassing van het fietspad, bijvoorbeeld bij laanbeplanting wanneer sprake is van het gebruik van
bestaande wegen.

4.3 Kansen
De aanleg van de fietsroute biedt ook kansen:
- Herstel van tracés van historische, maar nu verdwenen infrastructuur. Dat gaat zowel om
wegen en paden van vóór 1832 die zijn verdwenen (afgebeeld op kaartbijlage 8) als om
jongere wegen die reeds verdwenen zijn en niet op die kaart staan. Datzelfde geldt voor
wegaansluitingen die zijn rechtgetrokken, maar historisch gezien onder een hoek op elkaar
aansloten. In de genoemde situaties kunnen over deze tracés, voor zover nog mogelijk door
veranderde eigendomssituaties, delen van het fietspad worden aangelegd. Heel concreet
speelt dit tussen Ravensweerdsweg en Veerweg.
- Herstel van een aaneengesloten laanbeplanting langs de Zutphenseweg -Deventerweg.
- Herstel van houtsingels, steilranden of historische kades tussen N348 en de IJssel.
- Aanleg van passende erfafscheidingen (bijvoorbeeld hage n van inheems plantmateriaal)
waar de bestaande erfgrens verlegd moet worden.
- Plaatsen van analoge informatie of verwijzingen naar digitale informatie over archeologie,
landschap en gebouwd erfgoed op geschikte plekken langs de route.
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Figuur 11. De tracés 2.4 en 2.5 omvatten ook de heraanleg van een oude weg, hier links van het getal 14.2.
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Figuur 12. Zelfde uitsnede als hiervoor, maar nu met de hedendaagse topografie eronder. We zien dat de
betreffende weg naar het noordoosten afbuigt (waar het getal 2.5 staat) vanwege de tussenliggende tuin.
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Bijlage 1. Tijdschaal
Archeologische perioden
Datering

Tijdperk

Recente tijd

- 1945
C

Nieuwe tijd

- 1850

B

- 1650

A

- 1500

Laat B
Laat A

Vroeg

Middeleeuwen

D: Ottoonse tijd

C: Karolingische tijd
B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd
Laat

Romeinse tijd

Midden

Vroeg
Laat

IJzertijd

Midden

Vroeg
Laat

Bronstijd

Midden

Prehistorie

Vroeg
Laat

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Midden
Vroeg
Laat

Mesolithicum
(M idden Steentijd)

Midden
Vroeg
Laat

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Jong B
Jong A
Midden

Oud
tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

- 1250
- 1050
- 900
- 725

- 525
- 450

- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000

- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 12.500
- 16.000

- 35.000
- 250.000

Bijlage 2. Bijlage 2. Reliëfkaart op basis van het
AHN2.

Bijlage 3. De vigerende vrijstellingsgrenzen voor
archeologisch onderzoek zoals weergegeven in de
diverse dubbelbestemmingen van de
bestemmingsplannen.

Bijlage 4. Uitsneden van de verwachtings- en/of
beleidskaarten van gemeenten Deventer, Lochem
en Zutphen voor het onderzoeksgebied.

Bijlage 5. Archeologische onderzoeken en
vondstlocaties.

Bijlage 6. De ligging van bodemverstoringen en
kabels/leidingen binnen het onderzoeksgebied.

Bijlage 7. . Overzicht van afdekkende lagen binnen
het onderzoeksgebied.

Bijlage 8. Cultuurhistorische kenmerkenkaart.

Bijlage 9. Cultuurhistorische waarderingskaart.

