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Samenvatting

In verband met de geplande bouw van vier woningen is een inventariserend 
archeologisch veldonderzoek uitgevoerd aan het Van Heutszpark 18 te Coevorden, 
gemeente Coevorden, provincie Drenthe. Voor de bouw is graafwerk nodig dat een 
bedreiging vormt voor eventueel aanwezige archeologische waarden in het gebied. 
Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de kans is op de aanwezigheid 
van archeologische waarden.

Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek, 
verkennende fase. Bij het bureauonderzoek zijn bronnen geraadpleegd op het gebied 
van fysische geografie, archeologie en historische geografie. Bij het veldonderzoek zijn 
tien boringen geplaatst om de opbouw en gaafheid van de bodem te bepalen en om 
te zoeken naar archeologische indicatoren.

Het plangebied lag op de buitenste verdedigingswal van de zeventiende-
eeuwse vesting Coevorden. Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw verloor 
de vesting haar functie. Aan het begin van de twintigste eeuw werd op dit deel van de 
wal het Van Heutszpark aangelegd. Binnen het plangebied werd een school gebouwd 
die tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw werd gesloopt en vervangen door 
een grotere school. De top van het oude maaiveld van voor de bouw van de vesting 
ligt op ongeveer 1,8 meter beneden het tegenwoordige maaiveld. In het grootste deel 
van het terrein is de basis van de vestingwal bewaard gebleven. Lokaal zijn sporen 
aanwezig die tot twee meter onder het oude maaiveld reiken. Ze lijken van voor de 
aanleg van de vesting te dateren. Toen lag ter plaatse van het plangebied een nat 
beekdal. In de natuurlijke lagen en ophogingslagen van de vestingwal zijn geen 
indicatoren gevonden zoals houtskool, scherven aardewerk of puin. Het advies is om 
geen graafwerk te ondernemen dat dieper reikt dan anderhalve meter beneden 
maaiveld. Als dieper graafwerk nodig is wordt geadviseerd om dit te laten uitvoeren 
onder archeologische begeleiding. 



1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel (KNA 3.3 LS01)

In opdracht van Arend Kruizenga Advies, vertegenwoordigd door de heer 
A. Kruizenga, is een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd aan het 
Van Heutszpark 18 te Coevorden, gemeente Coevorden, provincie Drenthe (zie 
Figuur 1). De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van vier woningen. 
Voor de bouw is graafwerk nodig zoals voor de aanleg van funderingen en leidingen. 
Deze bodemingrepen betekenen een bedreiging voor eventueel aanwezige 
archeologische waarden. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de kans 
is op de aanwezigheid van archeologische waarden.

Figuur 1: Coevorden, Van Heutszstraat 18: uitsnede van de topografische kaart 1:25.000. 
Het plangebied is rood omlijnd. Bron: Topografische Dienst Kadaster, Emmen [2016].

Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend 
veldonderzoek. Bij het bureauonderzoek is een archeologisch verwachtingsmodel van 
het gebied gemaakt aan de hand van beschikbare fysisch-geografische, 
archeologische en historisch-geografische informatie. Tijdens het verkennend 
veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst. Daartoe is van de bodem bepaald 
wat de opbouw en gaafheid zijn en is gezocht naar archeologische indicatoren.
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1.2 Locatiebeschrijving (KNA 3.3 LS02)

Het plangebied ligt aan de rand van de voormalige zeventiende-eeuwse vesting 
Coevorden. De straat Van Heutszpark loopt zuidelijk en oostelijk van het plangebied. 
Westelijk loopt de Churchilllaan en noordelijk ligt een restant van de vestinggracht. 
Op het terrein staat de Parkschool (zie Figuur 2). De westelijke vleugel bestaat uit 
klaslokalen, de oostelijke is een gymzaal. Tijdens het onderzoek werd de school 
bewoond door kraakwachters. Volgens het Kabels en Leidingen InformatieCentrum 
(KLIC) lopen er aan de zuidzijde leidingen tussen de weg en de school van gas, 
elektriciteit en dataverkeer. Westelijk langs de school loopt een rioleringsleiding en 
noordelijk ligt een waterleiding. 

Figuur 2: Coevorden, Van Heutszpark 18: het plangebied gezien in noordwestelijke richting. 
Op de foto staat de te slopen school met helemaal rechts de gymzaal.
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Tabel 1: Coevorden, Van Heutszpark 18: administratieve gegevens

provincie: Drenthe

gemeente: Coevorden

plaats: Coevorden

toponiem: Van Heutszpark 18

bevoegd gezag: gemeente Coevorden

opdrachtgever: Arend Kruizenga Advies 

oppervlakte: 0,5 hectare

hoogte: 11 meter NAP

grenscoördinaten: noordwest: 246,690 / 520,585
noordoost: 246,752 / 520,607
zuidwest: 246,676 / 520,552
zuidoost: 246,761 / 520,528

kaartblad: 22E

kadastrale perceelsnummers: D5184

onderzoeksmeldingsnr: 3989716100

uitvoeringsperiode: 26 februari 2016

onderzoeksdiepte: 440 centimeter

fase onderzoek: bureauonderzoek en veldonderzoek 
verkennende fase

status rapport: definitief

beheer documentatie: De Steekproef bv, E-depot RCE, Provincie 
Drenthe, Noordelijk Archeologisch Depot, 
DANS

3



2. Bureauonderzoek

2.1 Bronnen

De gebruikte bronnen voor het onderzoek zijn opgenomen aan het einde van dit 
rapport. Voor de paragraaf over archeologie is ARCHIS geraadpleegd. Dit is het 
archeologisch registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Deze databank is toegankelijk voor organisaties die werkzaam zijn in de 
archeologie. Tijdens het onderzoek vond de overgang plaats van ARCHIS 2 naar 
ARCHIS 3. Gedurende die periode was de oude versie niet langer toegankelijk, terwijl 
de nieuwe nog beperkt informatie leverde (zie Paragraaf 2.3).

2.2 Fysische geografie (KNA 3.3 LS04)

Figuur 3: Coevorden, Van Heutszpark 18: Hoogtekaart gemaakt met behulp van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN1). Het plangebied is rood omlijnd. 
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Coevorden ligt op de plek waar de beken Loodiep, Drostendiep en Schoonebekerdiep 
samenkomen. Ze stromen zuidwestwaarts verder als Kleine Vecht. Op de hoogtekaart 
is zichtbaar dat Coevorden in een uitgestrekte laagte ligt die lokaal onderbroken wordt 
door koppen of ruggen (zie Figuur 3). Volgens de geomorfologische kaart gaat het om 
dekzandruggen (3K14) en lage stuwwallen (3K9). Het plangebied zelf is in verband 
met de ligging in de bebouwde kom niet gekarteerd op de geomorfologische kaart en 
evenmin op de bodemkaart. 

2.3 Archeologie (KNA 3.3 LS04)

Plangebied Van Heutszpark 18 maakt deel uit van het historisch centrum van 
Coevorden. Dit staat op de Archeologische Monumenten Kaart als terrein van hoge 
archeologische waarde, nummer 14521 (zie Figuur 4). 

Figuur 4: Coevorden, Van Heutszpark 18: terreinen van de Archeologische Monumenten Kaart 
(paars) en archeologische onderzoeken (geel). Het plangebied is rood omlijnd.
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2.4 Historische geografie (KNA 3.3 LS03)

Van Coevorden is een plattegrond bewaard gebleven die is getekend door Jacob van 
Deventer in het derde kwart van de zestiende eeuw (zie Figuur 5). De stad bestond 
toen uit een omgracht terrein met aan de noordoostelijke kant een kasteel dat een 
aparte gracht had die aansloot op de gracht van de stad. In 1592 werd besloten om 
de stad om te vormen in een vestings- en garnizoenstad (Kruiger 2001). De vesting 
werd gebouwd in de periode 1597 - 1607. Door realisatie van de vesting 
verzevenvoudigde de omvang van Coevorden (Koeman & Visser 1992). 

Het Van Heutszpark ligt op de buitenste wal aan de kant van het kasteel en het 
bastion Gelderland (zie Figuur 6). Het grootste deel van het plangebied ligt op de 
zogenaamde 'glacis', oftewel de schuine buitenzijde van de wal (zie Figuur 7). 

Figuur 5: Coevorden, Van Heutszpark 18: uitsnede van de Stadsplattegrond van Jacob van 
Deventer uit het derde kwart van de zestiende eeuw. De rode cirkel geeft een ruwe 
indicatie van de ligging van het plangebied. 
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Figuur 6: Coevorden, Van Heutszpark 18: reconstructie van de vesting Coevorden aan het 
begin van de negentiende eeuw door ingenieur Herman Brand. Het noorden is 
rechtsboven. Het plangebied is rood omlijnd. 

Figuur 7: Coevorden, Van Heutszpark 18: principe van een glacis, de schuine buitenzijde van 
een verdedigingswal. Bron: www.wikipedia.nl.
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In 1854 verloor Coevorden de status van vestingstad. De omvorming van de vesting 
naar andere functies gebeurde in de periode 1870 - 1920. Het Van Heutszpark werd 
in 1907 - 1908 ontworpen op de buitenste omwalling van de voormalige vesting. In 
het park werden villa-achtige huizen gebouwd, een watertoren (oostelijk van het 
plangebied) en een rijks hogere burgerschool (noordwestelijk van het plangebied). In 
Figuur 8 is deze invulling van de voormalige wal zichtbaar.

Figuur 8: Coevorden, Van Heutszpark 18: uitsnedes van topografische kaarten uit 1904 en 
1928. Het plangebied ligt binnen de rode cirkel. Bron: www.topotijdreis.nl.  
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De tegenwoordige Parkschool kende een kleinere voorganger die werd gebouwd in 
1913 - 1915 (zie Figuur 9). Gezien het kaartmateriaal stond die school ongeveer op 
de plek van de tegenwoordige gymzaal. De eerste tekeningen van de huidige 
Parkschool dateren uit 1957. Volgens de tekening is onder de entree een kelder 
aanwezig van circa twintig vierkante meter. In 1977 werd een plan getekend voor de 
bouw van een gymzaal oostelijk van de school en in 1984 voor een uitbreiding met 
vier lokalen en een magazijn aan de westkant.

Figuur 9: Coevorden, Van Heutszpark 18: de Parkschool op een ansichtkaart uit 1915 (links) 
en op een kaart uit de jaren '60 (rechts). Bron: Gras et al. 1998.

Het Van Heutszpark maakt deel uit van beschermd stadsgezicht 'Coevorden Centrum 
Noord'. In de toelichting bij het besluit tot aanwijzing staat: 'Het gebied is van belang 
voor de geschiedenis van de ruimtelijke ordening omdat het de overgang markeert van  
een streng geordend militair-stedenbouwkundig ruimtelijk concept naar een algemeen 
stedelijke invulling met onder meer een villa-achtig bebouwingspatroon en een 
parkstructuur. [...] Doel van de aanwijzing is de karakteristieke, met de historische 
ontwikkeling samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te 
onderkennen als zwaarwegend belang bij de verdere ontwikkelingen binnen het 
gebied.' (Kruiger 2001)

2.5 Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 3.3 LS05)

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Coevorden staat het centrum 
van Coevorden als categorie 5 (zie Figuur 10). Hiervoor geldt als richtlijn voor 
onderzoek: 'Altijd eerst een bureauonderzoek. Afhankelijk van de resultaten kan dan 
worden besloten tot behoud in-situ, inventariserend veldonderzoek, opgraven of 
begeleiden.'

Het Van Heutszpark ligt binnen de voormalige vesting Coevorden die is 
aangelegd in de periode 1597 - 1607. Het park is aangelegd aan het begin van de 
twintigste eeuw op de plek waar de buitenste verdedigingswal van de vesting lag. In 
het oostelijke deel van het plangebied stond vanaf 1915 de Parkschool. Aan het eind 
van de jaren '50 is deze vervangen door een grotere school op het midden van het 
terrein. Deze kende later twee uitbreidingen met een gymzaal aan de oostelijke kant 
en extra lokalen aan de westelijke kant. 

In de ondergrond bevindt zich grond die is aangevoerd bij de aanleg van de 
vestingwal. Voor de wal zal grond gebruikt zijn die vrij kwam bij het graven van de 
vestinggracht. Waarschijnlijk gaat het om zand en keileem waarvan het laatste 
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gebruikt kan zijn voor de stevigheid. De wal liep richting de gracht af. Echter 
tegenwoordig zijn het plangebied en de omgeving redelijk vlak. Waarschijnlijk heeft 
men bij aanleg van het park het gebied geëgaliseerd. Mogelijk is er grond van het 
hoge deel van de wal gebruikt voor demping van de binnenste vestinggracht. De wal 
zal nog dieper zijn aangetast bij de bouw van de tegenwoordige school en diens 
voorganger. 

Tenslotte is het niet uit te sluiten dat onder de restanten van de vestingwal nog 
oudere archeologische resten aanwezig zijn. De kans hierop lijkt het grootst op 
eventuele dekzandkoppen.

Figuur 10: Coevorden, Van Heutszpark 18: uitsnede van de archeologische beleidskaart 
Coevorden. Het plangebied ligt binnen de zwarte cirkel. Het ligt in 
beleidscategorie 5, waarvoor geen vrijstellingen gelden bij bodemingrepen.

Tabel 2: Coevorden, Van Heutszpark 18: specificatie archeologische verwachting.

datering: nieuwe tijd A eerdere periodes

complex: legerplaats, wal/omwalling onbekend

omvang: hele terrein onbekend

diepteligging: op hoogste deel wal naar schatting 
binnen een meter

circa anderhalve meter

locatie: hele terrein dekzandkoppen

prospectiekenmerken: brokken aangevoerde grond (zand 
en keileem?)

bodemrestant, afvallaag, scherven 
aardewerk, houtskool

mogelijke verstoringen: ontmanteling van de vestingwal,
bouw huidige en voormalige 
school, leidingen

onbekend
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3. Veldonderzoek

3.1 Aanpak veldonderzoek (KNA 3.3 VS01)

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 26 februari 2016. Er zijn tien boringen verricht (zie 
Figuur 11). De boringen zijn zo gelijk mogelijk verspreid over het terrein. Ter plaatse 
van de bebouwing en leidingen waren geen boringen mogelijk. De gemiddelde 
boordichtheid is twintig boringen per hectare. De boringen zijn uitgevoerd met een 
edelmanboor en een guts met diameters van respectievelijk zeven en drie centimeter. 
Tot circa anderhalve meter is de edelmanboor gebruikt en dieper de guts. De 
opgeboorde monsters zijn onderzocht door ze laagsgewijs af te snijden in de boorkop 
en guts. De boringen reiken tot dieptes tussen 205 en 440 centimeter. 

Figuur 11: Coevorden, Van Heutszpark 18: boorpuntenkaart. Het plangebied is geel omlijnd. 
De genummerde tien punten zijn de locaties van de boringen. Boring 2 is gedaan 
op de plek waar een noodgebouw is verwijderd.
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De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard 
Boorbeschrijvingsmethode. De resultaten van deze boringen staan in de Appendix in 
de vorm van boorstaten en laagbeschrijvingen. Van de boringen zijn de RD-
coördinaten bepaald met behulp van GPS. De hoogtes van de boringen zijn bepaald 
met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). Er is geen veldkartering 
uitgevoerd. De vondstzichtbaarheid was slecht door de bestrating, de bebouwing en 
het gras (zie Figuur 2). 

3.2 Resultaten veldonderzoek (KNA 3.3 VS02, VS03)

Bij boringen 3, 4, 6, 7 en 10 is hoogstwaarschijnlijk het oude maaiveld van voor de 
aanleg van de vestingwal nog aanwezig. Het bestaat uit matig fijn zand (oud dekzand) 
met daarop een veenlaag van 5 tot 20 centimeter. De top van het oude maaiveld ligt 
bij deze boringen op dieptes van respectievelijk 175, 185, 173, 180 en 145 
centimeter beneden maaiveld (circa +9,5 meter NAP). De top van het natuurlijke zand 
heeft enige humeuze bijmenging die als A-horizont is geïnterpreteerd. Dekzandkoppen 
of sterkere bodemvorming zoals podzolering zijn niet aangetroffen. Voorafgaand aan 
de ophoging maakte het plangebied deel uit van een laag gelegen natte 
beekdalbodem. 

Op het oude maaiveld ligt een pakket opgebrachte grond waarvan het 
grootste deel is aangevoerd bij aanleg van de vestingwal. De opgebrachte grond 
bestaat in het algemeen uit zand met keileembrokken. Van boring tot boring kent het 
pakket wel variatie. Bij boringen 4, 7, 8 en 9 zijn ook veenbrokken vastgesteld. Bij 
boringen 6 en 10 zijn bouwvoorachtige brokken aanwezig. Op basis van de boringen 
is geen strategie herkend van grondgebruik bij aanleg van de vestingwal. Men lijkt de 
grond te hebben opgeworpen ongeacht of het zand, keileem of veen is. Mogelijk zijn 
er ook nog vergravingen geweest bij ontmanteling van de vestingwal waarbij het 
gebied geëgaliseerd werd. 

De bovenlaag van het plangebied bestaat uit grond die tijdens de twintigste 
eeuw is geroerd en lokaal uit opgebracht bestratingszand. De geringste verstoringen 
zijn vastgesteld bij boringen 1, 6 en 10 waar de dikte in de orde van enkele 
decimeters is. De diepst aangetroffen vergravingen uit de twintigste eeuw liggen bij 
boringen 2 en 3 waar ze 190 en 175 centimeter zijn. Waarschijnlijk is er een relatie 
met de voormalige school die in 1915 op dit deel van het terrein is gebouwd. Bij 
boring 2 waren in deze laag brokken cement aanwezig die uit de twintigste eeuw 
dateren. Verder is in de geroerde bovenlaag nauwelijks puin aangetroffen en in de 
lagen eronder helemaal niet. Bij boring 3 ligt de basis van de twintigste-eeuwse 
verstoring direct op het oude maaiveld. Bij de andere negen boringen lijkt de basis 
van de zeventiende-eeuwse vestingwal nog wel aanwezig. 

Bij boringen 1, 2, 5, 8 en 9 is het maaiveld van voor de aanleg van de 
vestingwal niet meer aanwezig. De bodem is het diepst geroerd bij boringen 1, 8 en 9 
waar natuurlijk sediment op dieptes ligt van respectievelijk 380, 337 en 385 
centimeter beneden maaiveld. Dit is ongeveer twee meter lager dan het oude 
maaiveld. Hierop ligt een laag veen van respectievelijk 10, 19 en 85 centimeter met 
daarop tot aan het maaiveld opgebrachte grond. Boringen 2 en 5 zijn minder diep 
gezet. Boring 2 eindigt op drie meter in een keileemlaag die in het veld als intact is 
geïnterpreteerd. Boring 5 is op 2,8 meter geëindigd in een keileemlaag die leek te zijn 
opgebracht. Dieper boren was niet mogelijk doordat het opgebrachte zand in het 
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boorgat zakte. 
Het is niet duidelijk wat de aard is van de diepe sporen bij boringen 1, 8, 9 en 

mogelijk ook boringen 2 en 5. De sporen reiken tot bijna vier meter beneden het 
huidige maaiveld. Voorafgaand aan de ontmanteling was de vestingwal lokaal wellicht 
nog hoger. Daarom lijkt een relatie van de sporen met de vestingwal niet logisch. Ten 
opzichte van het oude maaiveld voorafgaand aan de aanleg van de vesting hebben 
de sporen een diepte van ongeveer twee meter. Op basis daarvan lijkt de kans groter 
dat de sporen uit die tijd dateren. Mogelijk gaat het om sloten of een beekloop of iets 
dergelijks. Een gracht van de zestiende-eeuwse stad Coevorden lijkt niet aan de orde. 
Volgens de kaart van Jacob van Deventer lag het plangebied daar namelijk op enige 
afstand van (zie Figuur 5). De venige basis van de sporen lijkt op de bodem van de 
waterlopen te zijn gevormd. 

Het onderzoek heeft, afgezien van de cementbrokken van boring 2, geen 
archeologische indicatoren opgeleverd. In de natuurlijke lagen en het ongeroerde 
pakket van de vestingwal zijn geen vondsten gedaan zoals houtskool, scherven 
aardewerk of baksteen.
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4. Conclusies en advies (KNA 3.3 VS07)

belangrijkste resultaten
Plangebied Van Heutszpark 18 maakt deel uit van de zeventiende-eeuwse vesting 
Coevorden. Het lag op de buitenste verdedigingswal. De buitenste gracht is bewaard 
gebleven noordelijk grenzend aan het plangebied. Aan het begin van de twintigste 
eeuw werd het gebied omgevormd tot het Van Heutszpark en werd er een school 
gebouwd. In de tweede helft van de twintigste eeuw is de school gesloopt en 
vervangen door een grotere. 

De top van het oude maaiveld is bij vijf van de tien uitgevoerde boringen 
aangetroffen op circa 1,8 meter beneden maaiveld. Het gebied lag voor ophoging in 
een laag gelegen nat beekdal. De opgebrachte grond van de vesting bestaat 
hoofdzakelijk uit zand met keileembrokken. Lokaal zijn diepe sporen vastgesteld die 
reiken tot twee meter onder het niveau van het oude maaiveld. Het onderzoek heeft 
geen vondsten opgeleverd. 

archeologisch verwachtingsmodel
Aangezien de basis van het ophogingspakket van de zeventiende-eeuwse vesting op 
verreweg het grootste deel van het plangebied nog aanwezig is, blijft de 
archeologische verwachting, zoals geformuleerd in Paragraaf 2.5, voor die periode 
van kracht. Voor archeologische resten uit eerdere periodes kan de verwachting wel 
iets worden aangepast. Het lage natte beekdal lijkt geen geschikte bewoningsplek te 
zijn geweest voor de mens. Wel zijn er diepe sporen aangetroffen die van voor de 
zeventiende eeuw lijken te dateren. 

advies
Wij adviseren om geen bodemingrepen te ondernemen die dieper reiken dan 
anderhalve meter beneden maaiveld, zodat de basis van de vestingwal niet wordt 
aangetast. Als toch diepere ingrepen nodig zijn, zoals voor de aanleg van kelders, dan 
adviseren wij dit graafwerk te laten uitvoeren onder archeologische begeleiding. Deze 
vorm van onderzoek kan informatie opleveren over hoe men de vestingwal heeft 
aangelegd en wat de situatie ter plaatse was voorafgaand aan de bouw van de wal. 
Nader onderzoek kan meer duidelijk geven over wat de aard en ouderdom is van de 
aanwezige diepe sporen.

Een archeologische begeleiding dient te worden uitgevoerd door een daartoe 
bevoegd bureau volgens een vooraf door de gemeente goed gekeurd Programma van 
Eisen (PvE). Tenslotte attenderen wij erop dat als bij toekomstig graafwerk 
archeologische vondsten worden gedaan of archeologische grondsporen worden 
aangetroffen, dat daarvan direct melding dient te worden gemaakt bij de gemeente 
conform de Monumentenwet 1988, artikel 53. 
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Appendix

Coevorden, Van Heutszpark 18

- Archeologische periodes
- Boorstaten
- Laagbeschrijvingen boringen volgens
  Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode



Archeologische periodes

paleolithicum:                         
paleolithicum vroeg: tot 300.000 BP
paleolithicum midden: 300.000 - 35.000 BP
paleolithicum laat: 35.000 BP - 8.800 vC
paleolithicum laat A: 35.000 - 18.000 BP
paleolithicum laat B: 18.000 BP - 8.800 vC

mesolithicum:       
mesolithicum vroeg: 8.800 - 7.100 vC
mesolithicum midden: 7.100 - 6.450 vC
mesolithicum laat: 6.450 - 4.900 vC

    neolithicum:
neolithicum vroeg: 5.300 - 4.200 vC
neolithicum vroeg A: 5.300 - 4.900 vC
neolithicum vroeg B: 4.900 - 4.200 vC
neolithicum midden: 4.200 - 2.850 vC
neolithicum midden A: 4.200 - 3.400 vC
neolithicum midden B: 3.400 - 2.850 vC
neolithicum laat: 2.850 - 2.000 vC
neolithicum laat A: 2.850 - 2.450 vC
neolithicum laat B: 2.450 - 2.000 vC

    bronstijd: 
bronstijd vroeg: 2.000 - 1.800 vC
bronstijd midden: 1.800 - 1.100 vC
bronstijd midden A: 1.800 - 1.500 vC
bronstijd midden B: 1.500 - 1.100 vC
bronstijd laat: 1.100 - 800 vC

ijzertijd:
ijzertijd vroeg: 800 - 500 vC
ijzertijd midden: 500 - 250 vC
ijzertijd laat: 250 - 12 vC

romeinse tijd:
romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
romeinse tijd vroeg A: 12 vC - 25 nC
romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC
romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
romeinse tijd midden B: 150 - 270 nC
romeinse tijd laat: 270 - 450 nC
romeinse tijd laat A: 270 - 350 nC
romeinse tijd laat B: 350 - 450 nC

middeleeuwen: 
middeleeuwen vroeg: 450 - 1.050 nC
middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC
middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC
middeleeuwen vroeg D: 900 - 1.050 nC
middeleeuwen laat: 1.050 - 1.500 nC
middeleeuwen laat A: 1.050 - 1.250 nC
middeleeuwen laat B: 1.250 - 1.500 nC

nieuwe tijd: 
nieuwe tijd A: 1.500 - 1.650 nC
nieuwe tijd B: 1.650 - 1.850 nC
nieuwe tijd C: 1.850 – heden
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01

X-coordinaat (m) : 246721

Y-coordinaat (m) : 520549

Maaiveld (cm) : 1114

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 5 stenen

5 - 25 zand zwak siltig, 2,5y6/3, Opm.: Bestratingszand

25 - 360 zand matig siltig, zwak grindig, 10yr5/3, opgebrachte grond, Opm.: Brokjes keileem

360 - 370 leem sterk zandig, 5gy5/1, opgebrachte grond, keileem

370 - 380 veen sterk zandig, 10yr1,7/1, Veen: sterk amorf, homogeen, basis scherp, Opm.: Slootbodem

380 - 390 zand zwak siltig, 5y6/2, Zand: zeer fijn, C-horizont, Opm.: Goed gesorteerd

02

X-coordinaat (m) : 246739

Y-coordinaat (m) : 520562

Maaiveld (cm) : 1095

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 190 zand matig siltig, zwak grindig, 10yr5/3, opgebrachte grond, Opm.: Keileembrokken,Enige bijmenging 
cementbrokken

190 - 300 leem sterk zandig, 5gy5/1, C-horizont, keileem

03

X-coordinaat (m) : 246745

Y-coordinaat (m) : 520541

Maaiveld (cm) : 1114

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 55 zand zwak siltig, 2,5y5/3, opgebrachte grond, Opm.: Bestratingszand

55 - 175 zand matig siltig, 2,5y5/3, basis scherp, Opm.: Brokken bouwvoor

175 - 180 veen sterk zandig, 10yr3/3

180 - 200 zand matig siltig, matig humeus, 10yr4/2, A-horizont

200 - 210 zand matig siltig, 2,5y5/3, C-horizont

04

X-coordinaat (m) : 246768

Y-coordinaat (m) : 520551

Maaiveld (cm) : 1144

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 70 zand zwak siltig, 2,5y7/4, Opm.: Bestratingszand

70 - 90 zand matig siltig, 10yr3/2, bouwvoor

90 - 185 zand zwak siltig, zwak grindig, 10yr6/4, opgebrachte grond, Opm.: Veenbrokken op 155 en 175 cm

185 - 193 veen zwak zandig, 10yr3/3, Veen: sterk amorf

193 - 195 veen sterk zandig, 10yr3/2, basis scherp, Opm.: Top zand verspoeld

195 - 215 zand matig siltig, 10yr7/4, C-horizont, Opm.: Beekeerdgrond

05

X-coordinaat (m) : 246764

Y-coordinaat (m) : 520572

Maaiveld (cm) : 1141
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Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 5 stenen

5 - 70 zand zwak siltig, 2,5y7/4, opgebrachte grond, Opm.: Bestratingszand

70 - 150 zand matig siltig, matig grindig, mix, basis scherp, Opm.: Veel keileembrokken

150 - 280 leem sterk zandig, 2,5y6/3, keileem

06

X-coordinaat (m) : 246749

Y-coordinaat (m) : 520598

Maaiveld (cm) : 1131

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 5 stenen

5 - 55 zand matig siltig, mix, vergraven

55 - 173 zand matig siltig, 2,5y6/3, Opm.: Brok keileem en brok bouwvoor

173 - 185 veen zwak zandig, 10yr2/2

185 - 189 veen sterk zandig, 10yr2/1

189 - 198 zand matig siltig, matig humeus, 10yr3/1, A-horizont, Opm.: Beekeerdgrond

198 - 205 zand matig siltig, 10yr5/2, C-horizont, Opm.: Oud dekzand

07

X-coordinaat (m) : 246718

Y-coordinaat (m) : 520578

Maaiveld (cm) : 1134

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 100 zand matig siltig, 2,5y6/3, opgebrachte grond

100 - 180 zand matig siltig, zwak grindig, mix, Opm.: Keileembrokken

180 - 193 veen zwak zandig, 10yr2/2

193 - 200 zand matig siltig, sterk humeus, 2,5y2/1, A-horizont

200 - 220 zand matig siltig, 2,5y5/3, C-horizont

08

X-coordinaat (m) : 246698

Y-coordinaat (m) : 520581

Maaiveld (cm) : 1115

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 5 stenen

5 - 40 zand matig siltig, 2,5y6/3, Opm.: Bestratingszand

40 - 120 zand matig siltig, 2,5y3/1, vergraven, Opm.: Keileembrokken

120 - 318 zand matig siltig, mix, Opm.: Brokken veen en keileem

318 - 337 veen zwak zandig, 10yr2/1, Veen: sterk amorf, zandlagen, Opm.: Lijkt slootbodem

337 - 343 zand matig siltig, 2,5y5/3, C-horizont ��X-coordinaat (m) : 246685

Y-coordinaat (m) : 520570

Maaiveld (cm) : 1115

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 125 zand matig siltig, mix, vergraven, Opm.: Keileembrokken

125 - 290 zand matig siltig, mix, Opm.: Grote brokken zand veen klei
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290 - 330 veen zwak zandig, 10yr3/3, Veen: sterk amorf, homogeen

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

330 - 337 veen sterk zandig, 10yr3/2

337 - 345 veen zwak zandig, 10yr3/3, Veen: sterk amorf, homogeen, basis scherp

345 - 375 veen zwak zandig, 10yr2/1, Opm.: Dikke smeerlaag

375 - 385 zand zwak siltig, 2,5y5/3, Opm.: Verspoeld zand van aanleg gracht?

385 - 440 leem sterk zandig, 5gy5/1, keileem

10

X-coordinaat (m) : 246695

Y-coordinaat (m) : 520550

Maaiveld (cm) : 1115

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 145 zand matig siltig, mix, Opm.: Brokken geel zand en bouwvoorachtig zand

145 - 152 veen sterk zandig, 10yr2/1

152 - 165 veen zwak zandig, 10yr3/3, basis scherp, Opm.: Zandlagen bovenin

165 - 255 zand matig siltig, 5y5/2, spoor plantenresten, C-horizont


