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Samenvatting
In opdracht van Bügel Hajema adviseurs vertegenwoordigd door  is in
februari 2019 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een plangebied aan De 
Voorde te Coevorden (gemeente Coevorden). In het plangebied worden woningen en een 
deel van een hoofdgebouw gesloopt om plaats te maken voor 54 nieuwe woningen. De 
exacte verstoringsdiepte van de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden is nog onbekend. 
Omdat het plangebied in de historische kern van Coevorden ligt is archeologisch onderzoek
verplicht.

Het doel van het archeologisch onderzoek is om vast te stellen wat de kans is op de 
aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied. Hiervoor wordt een 
archeologisch verwachtingsmodel opgesteld van het gebied aan de hand van beschikbare 
fysisch-geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. 

Het plangebied lag volgens het bureauonderzoek mogelijk op een dekzand rug. 
Tijdens het veldonderzoek zijn hier echter geen aanwijzingen voor gevonden. Hierdoor is de 
kans op resten uit de prehistorie klein. Uit een latere periode is een weg bekend zoals 
zichtbaar op de kaart van Jacob van Deventer uit 1565. Deze weg en oudere resten zijn 
verloren gegaan omstreeks 1700 toen het plangebied binnen de uitbreiding van de vesting 
van Coevorden kwam te liggen. De buitenste verdedigingswal (glacis) beslaat een groot deel
van het plangebied. In het noordoosten lag een deel van de gracht die om de binnenste 
ravelijn lag. Ook liep één van de twee toegangswegen tot de stad door het plangebied. Al 
deze verdedigingswerken werden in de 19e eeuw ontmanteld waarna er bebouwing op 
kwam.

Uit het veldonderzoek blijkt de top van de bodem in het plangebied te bestaan uit een
verstoorde opgebrachte en/of vergraven laag met puinresten. Hieronder werd bij boringen 
1, 3, 4 en 12 de aanwezigheid van een restant van de stadswal vastgesteld op een diepte 
tussen de 115 en 170 centimeter onder het maaiveld. Bij drie andere boringen, 6, 13, en 
14 werd deze stadswal mogelijk aangetroffen op dieptes tussen de 90 en 110 centimeter 
onder maaiveld. Mogelijke restanten van de stadswal werden ook aangetroffen bij boringen 
5, 7 en 8 als demping van de zuidwestelijke gracht. De resterende lagen in de bodem 
bestonden uit beekafzettingen en veenlagen.

Resten van de stadswal zijn mogelijk in het noordelijk deel van het plangebied nog 
aanwezig op een diepte vanaf circa een meter onder het maaiveld. In het zuidelijk deel zijn 
geen duidelijke restanten van de stadswal aangetroffen en is de verwachting voor 
substantiële delen van de stadswal laag. De kans op oudere bewoningslagen (vóór de 
nieuwe tijd) in het plangebied is erg klein.

Het selectie-advies door senior KNA-archeoloog/prospector dr. J. Jelsma luidt: 
Op basis van het bureau- en inventariserend veldonderzoek kunnen sloop- en 
graafwerkzaamheden tot een diepte van 100 centimeter onder het maaiveld (10 meter 
boven NAP) worden vrijgegeven. Indien de graafwerkzaamheden de bodem dieper dan 100 
centimeter onder het maaiveld (10 meter boven NAP) zullen verstoren is archeologisch 
vervolgonderzoek noodzakelijk in de vorm van een proefsleuvenonderzoek na de sloop van 
de huidige bebouwing. Geadviseerd wordt om twee proefsleuven te graven dwars op de 
stadswal met een totaal oppervlak van 5% van het plangebied (1.200 m2, zie Figuur 14). Dit
heeft tot doel om de restanten van de verdedigingswerken in kaart te brengen, zowel in het 
vlak als in het profiel, en om archeologische materialen veilig te stellen. 

De gemeente Coevorden heeft dit rapport getoetst (dhr. J. Molema, senior-archeoloog) en 
aangegeven het selectie-advies op te volgen.



Administratieve gegevens van het plangebied
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel (KNA 4.1: LS01)

In opdracht van Bügel Hajema adviseurs vertegenwoordigd door  is in
februari 2019 een archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor 
een plangebied aan De Voorde te Coevorden (gemeente Coevorden). Het plangebied 
bestaat uit een terrein van circa 2,4 hectare dat in gebruik is als wooncomplex (zie Figuur 1).
De woningen en een deel van een hoofdgebouw zullen worden gesloopt om plaats te 
maken voor 54 nieuwe woningen (zie Figuur 2). De exacte verstoringsdiepte van de sloop- 
en nieuwbouwwerkzaamheden is onbekend. In het overige deel van het plangebied zullen 
parkeerplaatsen en groenvoorzieningen worden aangelegd. Deze werkzaamheden vormen 
echter een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische resten in het plangebied. 
Volgens de gemeentelijke bestemmingsplannen (via www.ruimtelijkeplannen.nl) ligt het 
plangebied in een zone met 'Waarde archeologie 2'. Voor deze waarde geldt dat 
archeologisch onderzoek verplicht is bij alle bodemingrepen.

Het doel van dit archeologische bureauonderzoek is om vast te stellen wat de kans is
op de aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied. Hiervoor is een 
archeologisch verwachtingsmodel opgesteld van het gebied aan de hand van beschikbare 
fysisch-geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. Tijdens het 
veldonderzoek werd deze verwachting getoetst.

Figuur 1: Coevorden, De Voorde: uitsnede van de topografische kaart. Het plangebied is rood 
omlijnd. Bron: www.opentopo.nl.
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Figuur 2: Coevorden, De Voorde: detail van de topografische kaart. In het plangebied zijn de 
locaties van de te slopen gebouwen (oranje) en nieuw te bouwen gebouwen (blauw) 
weergeven. luchtfoto van het plangebied. Bron: www.opentopo.nl en aangeleverde 
gegevens Bügel Hajema adviseurs. 
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1.2 Locatie (KNA 4.1: LS01, LS02)

Het plangebied bestaat uit het wooncomplex De Voorde ten zuiden van het centrum van 
Coevorden. Het complex is omsloten door de Gramsbergerstraat ten noorden, de 
Eendrachtstraat ten oosten en de Batavierstraat ten zuiden en ten westen (zie Figuur 2).

Volgens het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) lopen er kabels en 
leidingen door het terrein (KLIC-melding: 19O014240, zie Figuur 3). 

Figuur 3: Coevorden, De Voorde: KLIC kaart voor het plangebied. Legenda:  groen = 
datatransport, geel = gasleidingen, donkerrood = spanningskabels, blauw = 
waterleidingen, paars = riolering. Bron: Kabels en Leidingen Informatie Centrum.
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2. Bureauonderzoek (KNA 4.1: LS06)

2.1 Bronnen

Tijdens het bureauonderzoek is de bestaande relevante kennis van het plangebied 
verzameld. De gebruikte bronnen voor het onderzoek staan aan het eind van dit rapport. 
Eén van de bronnen is ARCHIS 3, het archeologisch registratie- en informatiesysteem van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze databank is toegankelijk voor organisaties
die werkzaam zijn in de archeologie. Het bevat een GIS-systeem waarin onder meer een 
archeologische kaart en aardkundige kaarten geraadpleegd kunnen worden.

2.2 Fysische geografie (KNA 4.1: LS04)

Figuur 4: Coevorden, De Voorde: hoogtekaart van de omgeving van het plangebied. Bron: AHN2.

4



Het maaiveld in het plangebied ligt op rond de 11 meter boven NAP (zie Figuur 4). De 
omgeving van Coevorden en het plangebied tonen weinig reliëf in het landschap. Het 
oorspronkelijke reliëf is echter door bebouwing grotendeels verdwenen. De landschapskaart 
van Coevorden toont een dekzandvlakte met verspreidde dekzandruggen ten zuiden van de 
bebouwde stad. Centraal door de stad liggen de restanten van beken die bij Coevorden 
samen kwamen, de Kleine Vecht, het Loodiep, het Drostendiep en het Schoonerbekerdiep. 
Deze beekdalbodems vormden de grens met het noordelijk gelegen keileemgebied (zie 
Figuur 5). Eén dekzandrug ligt vlak ten zuiden van het plangebied en wordt afgekapt door 
de bebouwing. Het is echter aannemelijk dat het plangebied ook op deze dekzandrug ligt 
(zie Figuur 5). Het plangebied is ook op de bodem- en geomorfologische kaarten niet 
gekarteerd.

Tijdens het Holoceen werd het warmer waardoor de zeespiegel steeg. In grote delen 
van Drenthe ontstonden door de vernatting grote veengebieden (zie Figuur 6). De hogere 
delen, zoals dekzandkoppen en ruggen, in het landschap bleven echter lange tijd droog. 
Door de aanwezige zandruggen is er ter plaatse van Coevorden relatief weinig veen 
aanwezig. Op het punt waar de mens relatief makkelijk het veen van noord naar zuid kon 
doorkruisen ontstaat in de middeleeuwen het kasteel en de stad Coevorden. 
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Figuur 5: Coevorden, De Voorde: uitsnede van de landschapskaart. Hoewel het plangebied in 
ongekarteerd en bebouwd gebied ligt, ligt deze vermoedelijk op de dekzandrug die vlak 
ten zuiden lag. Bron: Cohen 2017.
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Figuur 6: Coevorden, De Voorde: uitsnede van de reconstructie van de paleogeografischekaart 
omstreeks 1500 vC. Bron: Vos en de Vries 2013.
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2.3 Archeologie (KNA 4.1: LS04)

In het plangebied zijn volgens ARCHIS 3 geen vondst- en onderzoeksmeldingen bekend. De 
meldingen in de nabije omgeving staan in Tabel 2 en de locaties ervan zijn weergegeven in 
Figuur 7.

Ten noorden van het plangebied en de gracht ligt op de Archeologisch 
Monumentenkaart (AMK) een terrein van hoge archeologische waarde (14251). Dit terrein 
beslaat de laat middeleeuwse en nieuwe tijdse vestingstad Coevorden. Aan de zuidkant van 
het terrein ligt het merendeel van de nabij gelegen vondst- en onderzoeksmeldingen. Het 
archeologische onderzoek in deze omgeving bestaat uit meerdere begeleidingen, 
proefsleuven en opgravingen.

Bij het onderzoek op het Bogas-terein (2093383100, 2141942100) werden de 
resten van een de soldatenbarakken en de kapiteinswoning uit de 17e eeuw gevonden. 
Vondsten uit dezelfde periode werden in grote aantallen gedaan, inclusief militaria die het 
militaire karakter van de locatie benadrukken. Onder de 17e eeuwse resten werd een 
gedempte middeleeuwse gracht aangetroffen. Deze gracht moet voor 1550 zijn gedempt 
omdat deze niet op de kaart van Jacob van Deventer van Coevorden staat (zie Figuur 8, Van
der Linden 2006 en Smole 2009). Meer resten van soldatenbarakken werden bij onderzoek 
onder het bolwerk of bastion Zeeland gevonden (2154157100, zie Ufkes en Tuinstra 2007).

Resten van de (vulling) middeleeuwse gracht van voor de uitbreiding van de vesting 
in de 17e eeuw werden bij meerdere onderzoeken gevonden: 20161217100 (zie Molema 
2004), 2171694100 (zie Van der Linden 2009) en 2229600100 (zie Lenting en Van 
Malssen 2011). De resten van de natuurlijke beeklopen, waar vanuit de latere gracht is 
gegraven werden bij de onderzoeken (begeleidingen en opgravingen) aan de twee (oostelijk 
en westelijk) binnenhavens aangetroffen (zie Hekman en Veenstra 2013). Hierbij werden ook
resten van sloten, putten en houten funderingen van de verdedigingswal uit de 17e eeuw 
gevonden (zie Hekman en Veenstra 2013).

Bij een inventariserende veldonderzoek bestaande uit zeven deellocaties in het 
zuidelijke deel van het centrum van Coevorden werd voor vijf locaties verder archeologisch 
onderzoek geadviseerd (2371212100, 2371229100, 2371245100, 2371253100, 
2371261100, 2371278100, zie Van der Zee 2013).

Een archeologische begeleiding werd aan de Oostersingel uitgevoerd waarbij resten 
van een 19e en 20e eeuwse ophogingspakket werden aangetroffen (2321462100, zie Pruim 
en Veenstra 2011). Aan de Koedijkje werd niet dieper dan 0,7m onder het maaiveld 
gegraven, deze werkzaamheden werden archeologisch begeleid, waarbij geen 
archeologische waarden werden geconstateerd. Op een dieper niveau kunnen deze echter 
nog wel bewaard zijn gebleven (Bex 2017). 

Ten zuiden van het plangebied aan De Voorde is minder onderzoek gedaan. Een 
inventariserend veldonderzoek in Coevorden-West gaf onvoldoende noodzaak voor 
vervolgonderzoek (2072128100, zie Borsboom 2005). Ook bij het onderzoek aan de 
Vosmaten werd geen vervolg onderzoek geadviseerd (2092702100 zie Tulp 2004). 

Tal van vondstmeldingen zijn ten zuidoosten van het plangebied gedaan bij de 
bouw van de nieuwbouwwijk de Heege. De locatie bij de oude loop van een beek en de 
grote hoeveelheid aan metaalvondsten en munten suggereren een offerdepot. Een datering 
op basis van de munten is omstreeks de late middeleeuwen B (300705100, 3168772100. 
In 1991 is er in de woonwijk een opgraving uitgevoerd door de Rijksuniversiteit van 
Groningen om de context van de metaalvondsten te achterhalen (Van Vilsteren 1992).
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Tabel 2: Coevorden, De Voorde: Archeologische waarden in de omgeving van het plangebied.
Voor de ligging zie Figuur 7. Voor dateringen zie Appendix.

Zaaknummer Omschrijving

AMK Terrein

14521 Nederzetting/vesting Coevorden uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd.

Zaaknummer Omschrijving Datering

Vondstmeldingen

2061217100 Resten middeleeuwse gracht, stenen fundering, 
ophogingspakket. (Molema 2004)

middeleeuwen – nieuwe tijd

2093383100 Gracht, gedempt voor 1550. Soldatenbarakken 17e 
eeuw. (1e fase Bogas-terrein, Van der Linden 2006)

late middeleeuwen – nieuwe
tijd

2141942100 Gracht, gedempt voor 1550. Soldatenbarakken, 
kapiteinswoning, variatie aan vondsten  17e eeuw. (2e 
fase Bogas-terrein, Smole 2009)

middeleeuwen – nieuwe tijd

2154157100 Soldatenbarakken, bolwerk Zeeland, gerelateerde 
vondsten, 17e eeuw. (Ufkes en Tuinstra 2007)

late middeleeuwen – nieuwe
tijd

2171694100 Vondsten uit ophogingslaag en grachtvulling (Van der 
Linden 2009).

late middeleeuwen – nieuwe
tijd

2195102100 Oostelijke binnenhaven begeleiding. Vondsten 
afkomstig uit sloten, natuurlijke beeklopen, tonputten, 
kelder en houten fundering (Hekman en Veenstra 
2013). 

late middeleeuwen – nieuwe
tijd

2196950100 Westelijke binnenhaven. Vondsten afkomstig uit sloten, 
natuurlijke beeklopen. Vestingslaag reeds verwijderd 
(Hekman en Veenstra 2013). 

late middeleeuwen – nieuwe
tijd

2218974100 Oostelijke binnenhaven opgraving. Vondsten afkomstig
uit sloten, natuurlijke beeklopen, tonputten, kelder en 
houten fundering (Hekman en Veenstra 2013). 

late middeleeuwen – nieuwe
tijd

2229600100 Sporen middeleeuwse gracht en vondstmateriaal vanaf 
17e eeuw (Lenting en Van Malssen 2011). 

middeleeuwen – nieuwe tijd

2899115100 Losse muntvondsten nabij Grenskantoor late middeleeuwen – nieuwe
tijd vroeg

2899156100 Muntvondst, locatie administratief middeleeuwen – nieuwe tijd

3007905100 Metaalvondsten, inclusief munten. Mogelijk offerdepot 
in oud stroomdal. (Van Vilsteren 1992)

late middeleeuwen B

3024915100 Zilveren Griekse munt, falsificaat. nvt

3025288100 Muntgewicht. nieuwe tijd vroeg

3168772100 Verschillende metaalvondsten gedaan bij De Heege 
(Van Vilsteren 1992)

late middeleeuwen B

Zaaknummer Resultaat / advies

Onderzoeksmeldingen

2002313100 Nieuwbouw woningen voor de wijk De Heege, geen verdere melding. (Van Vilsteren 
1992)

2061217100 Boor- en bureauonderzoek, geen grote bodemverstoringen, proefsleuven geadviseerd. 
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Molema 2004

2072128100 Inventariserend veldonderzoek Coevorden-West. Geen vervolgonderzoek. Borsboom 
2005. 

2092702100 Inventariserend veldonderzoek Vosmaten. Vervolgonderzoek niet noodzakelijk. Tulp 
2004.

2093383100 Opgraving Bogas-terrein fase 1. Van der Linden 2006.

2141942100 Opgraving Bogas-terrein fase 2. Smole 2009.

2154157100 Proefsleuven op Bolwerk Zeeland. Resten van barakken en sloten. Ufkes en Tuinstra 
2008.

2171694100 Begeleiding hoek Spoorhavenstraat/Koedijkje. Resten van gracht, daaronder natuurlijke 
beek. Behoudenswaardig geacht. Van der Linden 2009.

2195102100 Archeologische begeleiding voor de oostelijk binnenhaven. 16e en 17e eeuwse sloten en 
natuurlijke beek. Hekman en Veenstra 2013.

2196950100 Begeleiding westelijke binnenhaven, voor aanvang bovengrond met mogelijke 16e 
eeuwse lagen reeds verwijderd. Natuurlijk beeklopen daaronder. Hekman en Veenstra 
2013. 

2200423100 Begeleiding in centrum Coevorden. Lenting en Van Malssen 2011.

2200431100 Idem als boven.

2200448100 Idem als boven.

2218974100 Opgraving oostelijke binnenhaven. Hekman en Veenstra 2013.

2229600100 Begeleiding Koesteeg. Sporen en vondsten na 17e eeuw. Mogelijk middeleeuwse gracht. 
Lenting en Van Malssen 2011.

2321462100 Begeleiding Oostersingel. Ophogingslaag 19e/20e eeuw. Niet behoudenswaardig. Pruim
en Veenstra 2011.

2371212100 Inventariserend booronderzoek Centrum-zuid. 7 deellocaties, 5 locaties geadviseerd 
voor proefsleuvenonderzoek. Van der Zee 2013.

2371229100 Idem als boven.

2371245100 Idem als boven.

2371253100 Idem als boven.

2371261100 Idem als boven.

2371278100 Idem als boven.

4544192100 Archeologische begeleiding Koedijkje, tot 0,7m onder maaiveld geen archeologische 
waarden, dieper niet onderzocht. Bex 2017 

4572331100 Begeleiding Greenhouse Advies aangemeld in 2017, nog niet afgemeld/resultaten 
gemeld.
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Figuur 7: Coevorden, De Voorde: archeologische kaart van de omgeving van het plangebied. Een 
hoge mate van overlappende onderzoeken liggen vlak ten noorden van het 
plangebied. Voor een omschrijving van de vondsten en onderzoeken zie Tabel 2. Bron: 
Archis 3.
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2.4 Historische geografie (KNA 4.1: LS03)

Het plangebied De Voorde lag in het buitengebied van de middeleeuwse nederzetting van 
Coevorden. Op de kaart van Jacob van Deventer uit omstreeks 1565, ligt het plangebied 
ten zuiden van de omgrachte nederzetting. Eén van de voornaamste toegangswegen naar de
nederzetting doorkruist het plangebied (zie Figuur 8). Tijdens de Tachtigjarige oorlog werd 
de stad omgebouwd tot vestingstad met zeven puntvormige bastions. Deze werkzaamheden 
waren omstreeks 1607 klaar (Gras et al. (red) 1998 p.107).  Na de belegeringen van de 
stad tijdens de Münsterse oorlogen omstreeks 1672/73 werd besloten om de vesting sterk te
moderniseren. Naar het ontwerp van militair-ingenieur Menno van Coehoorn werden de 
vestingwerken in 1700 sterkt uitgebreid met een buitenste verdedigingslinie (zie Figuur 9). De
Coevorden zou tot de ontmanteling van de vesting in de 19e eeuw min of meer 
onveranderd blijven. Op de kaart van 1850 is het ontwerp van de vesting nog vrijwel 
identiek aan het ontwerp uit 1700. Eén van de twee (gedekte) toegangswegen van de stad 
bevindt zich in het plangebied (B, zie Figuur 9). In het noordoosten van het plangebied is 
een deel van de (ravelijns)gracht (en de brug) (B, zie Figuur 9) te zien die de ravelijn (A, zie 
Figuur 9) van de glacis (C, zie Figuur 9) scheidde.

Vanaf 1870 werd door de regering besloten tot de ontmanteling van de vesting van 
Coevorden. Uit de bestekplannen is op te maken dat de grachten werden gedempt en de 
bastions werden afgegraven tot circa 10,7 meter NAP (Van der Linde 2006, p.24). Op de 
kaart uit 1899 is een deel van de ontmanteling al zichtbaar, grachten zijn gedempt en de 
verdedigingswallen zijn afgevlakt (zie Figuur 10). Vanaf 1915 ontstaan de eerste woningen 
in het plangebied die naar verloop van tijd worden uitgebreid. In 1930 is vrijwel het gehele 
plangebied bebouwd (zie Figuur 10). In de jaren zeventig wordt deze bebouwing echter 
vervangen door de huidige woningen (zie Figuur 2).

De toponiem, De Voorde, stamt af van voorde, een doorwaadbare plaats. Dit is ook 
terug te zien in de vorden van Coevorden.
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Figuur 8: Coevorden, De Voorde: uitsnede van de kaart van Coevorden van Jacob van Deventer. 
De zuidelijke toegangsweg naar de middeleeuwse nederzetting liep door het plangebied.
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Figuur 9: Coevorden, De Voorde: uitsnede van de historisch topografisch kaart van Coevorden uit 
1850. In deze periode was de stad nog in gebruik als militaire vesting. De vorm van de 
vesting is zoals deze in 1700 is ontworpen door Menno van Coehoorn. Het plangebied ligt
grotendeels op de buitenste glacis (C). Eén van de twee toegangswegen van de stad 
loopt door het plangebied (B). Bron: www.topotijdreis.nl.
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Figuur 10: Coevorden, De Voorde: uitsnede van een topografische kaart uit 1883, 1899, 1915 en
1930. Bron: www.topotijdreis.nl.
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2.5 Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 4.1: LS05)

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Coevorden ligt het plangebied volledig
in een zone die valt onder de historisch kern van Coevorden (zie Figuur 11). Hiervoor geldt 
dat voor elke bodemingreep archeologisch onderzoek nodig is, ongeacht oppervlakte en 
diepte (De Boer et al. 2011).

De opgravingen en begeleidingen ten noorden van het plangebied (zie paragraaf 
2.3) tonen aan dat ondanks de ontmanteling van de vesting, er nog tal van sporen en 
archeologische materialen in de bodem bewaard zijn gebleven. Door het hele plangebied 
kunnen daarom nog resten van de verdedigingswal worden verwacht. In het noordoostelijk 
deel worden nog resten van de ravelijnsgracht verwacht en mogelijk fundamenten van de 
toegangsweg en  bijbehorende brug. De gracht is gedempt met, mogelijk met grond 
afkomstig van de wal, en zal vermoedelijk tal van archeologische materialen uit 17e tot 19e 
eeuw bevatten. 

De kans op nog intacte resten van voor de 17e eeuwen in het plangebied is klein. 
Het loopvlak van de middeleeuwen en ouder is hoogstwaarschijnlijk aangetast door de 
aanleg van de vestingwerken.

Buiten de ingrepen van de ontmanteling zal de bodem in het plangebied voor een 
deel verstoord zijn door de bouw van de woningen in het begin van de 20e eeuw en door de
nieuwbouw in de jaren zeventig (zie Figuur 2 en 10). Door het plangebied zijn kabels en 
leidingen aangelegd die lokaal de bodem hebben verstoord (zie Figuur 3). De exacte 
verstoringsdiepte is onbekend en gezien het formaat van de verdedigingswal is de kans groot
dat er nog grote delen van bewaard  zijn gebleven.

Tabel 3: Coevorden, De Voorde: specificatie archeologische verwachting.

datering: nieuwe tijd B

complextype: verdedigingswal, gracht, weg

omvang: gehele plangebied

diepteligging: onder bouwvoor

gaafheid en conservering: onbekend

locatie: hele terrein

uiterlijke kenmerken: ophogingslagen met oud materiaal, vullingslagen

mogelijke verstoringen: bebouwing, kabels en leidingen, egalisatie
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Figuur 11: Coevorden, De Voorde: uitsnede van de archeologische beleidskaart van de gemeente 
Coevorden. Het plangebied ligt een donkerrode zone, de historisch kern van Coevorden. 
Legenda:  Donkerrood = Historische kern Coevorden, oranje = kansrijke gebieden 
voor archeologie, blauwe arcering = bufferzone, rode lijn = selectie AMK-terreinen. 
Bron: De Boer et al. 2011.
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3. Veldonderzoek (KNA 4.1: VS05)

3.1 Methoden en technieken (KNA 4.1: VS01)

Het veldwerk is uitgevoerd op 5 maart 2019. De boringen konden niet in een regelmatig 
grid worden geplaatst vanwege de bestaande bebouwing. Om deze reden zijn er vijftien 
boringen gedaan (zie Figuur 12) in de vlakken waar de nieuwe woningen komen. Bij het 
plaatsen van de boringen is rekening gehouden met nabije kabels en leidingen en of het 
terrein toegankelijk was (niet bebouwd, niet in tuinen of bestraat, zie Figuur 3). De boringen 
zijn gedaan met een zeven centimeter edelmanboor en een twee centimeter gutsboor. De 
boordiepte varieerde van 200 tot 400 centimeter onder het maaiveld. Twee uitzonderingen 
waren boring 2 en 15 waar niet dieper dan 90 en 70 kon worden geboord vanwege 
ondoordringbaar puin. De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard 
Boorbeschrijvingsmethode (ASB). De locatie is ingemeten met behulp van een GPS en de 
hoogte is bepaald aan de hand van de AHN2 (zie Figuur 4). De resultaten van de boringen 
zijn opgenomen in de Appendix in de vorm van boorstaten en laagbeschrijvingen.
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Figuur 12: Coevorden, De Voorde: boorpuntenkaart met de interpretatie van de lagen met 
betrekking tot de stadswal, geprojecteerd op de kaart van 1883 met de stadswal.
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3.2 Resultaten veldwerk (KNA 4.1: VS02, VS03)

bodem
De bovenste 20-45 centimeter van de bodem in het plangebied De Voorde bestaat uit een 
bouwvoor. Hieronder bevinden zich (soms) meerdere verstoorde lagen, bestaande uit 
opgebrachte grond, zoals recent bouwzand of vergraven lagen met brokken van (in 
wisselende samenstelling) zand, leem en veen. Puinresten en baksteen fragmenten werden in
veel van deze lagen geconstateerd. Bij boring 2 en 15 stuitte de boring bij herhaalde 
pogingen op een ondoordringbare puinlaag. 

Onder de verstoorde lagen werd bij boringen 1, 3, 4, en 12 (op dieptes: 170, 115, 
140 en 125 centimeter onder het maaiveld) een ophogingslaag gezien dat de vulling van de
stadswal zal zijn geweest (zie Figuur 13). De boorlocaties komen ook overeen met de ligging
van de stadswal (zie Figuur 12). Bij de boringen 6, 13 en 14 werd mogelijk een laag 
aangetroffen  van de stadswal (dieptes: 90, 110, 100 centimeter onder het maaiveld). Lagen
die mogelijk van de stadswal afkomstig zijn werden bij boringen 5, 7 en 8 aangetroffen. 
Omdat deze boorlocaties in de buitenste gracht buiten de stadswal liggen is het 
waarschijnlijk dat de gracht is gedempt met grond afkomstig van de stadswal. In de 
zuidoosthoek van plangebied werden geen sporen aangetroffen van de stadswal.

Beneden de stadswal bevonden zich beekafzettingen en veenlagen. De 
beekafzettingen bestonden uit verspoelde, matige grove zandlagen met resten van hout 
en/of planten. Bij een aantal boringen 4, 9 en 12 kwam duidelijk naar voren dat dit veen 
(deels) was geërodeerd of weggeslagen. Ook de afwisselingen van veen en 
(beek)zandafzettingen (boringen 6, 7, 9, 10, 11 en 14)  tonen de dynamische ligging van de
oude beken aan. 

Driemaal werd het keileem aangeboord, namelijk bij boring 3, 4, en 13 op, 
respectievelijk, 220, 320 en 270 centimeter onder het maaiveld.

Figuur 13: Coevorden, De Voorde: boring 4 tussen 180 en 250 centimeter onder het maaiveld. De 
gevlekte en opgebrachte top is indicatief voor de ophogingslaag van de stadswal. Aan de
onderzijde wordt het zand humeuzer voordat het in veen over gaat. 

archeologie
Tijdens het veldonderzoek werden drie vondsten gedaan. Bij nadere inspectie bleken deze 
vondsten geen archeologische vondsten te zijn en van recente oorsprong te zijn, namelijk 
een stuk plastic (een stuk elektriciteitskabel, dat leek op een pijpensteel) en een brok 
steenkool. De vondsten zijn in het veld gedeselecteerd.
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4. Advies (KNA 4.1: VS07)

belangrijkste resultaten
Het plangebied lag volgens het bureauonderzoek mogelijk op een dekzand rug. Tijdens het 
veldonderzoek zijn hier echter geen aanwijzingen voor gevonden. Hierdoor is de kans op 
resten uit de prehistorie klein. Uit een latere periode is een weg bekend zoals zichtbaar op 
de kaart van Jacob van Deventer uit 1565. Deze weg en oudere resten zijn verloren gegaan 
omstreeks 1700 toen het plangebied binnen de uitbreiding van de vesting van Coevorden 
kwam te liggen. De buitenste verdedigingswal (glacis) beslaat een groot deel van het 
plangebied. In het noordoosten lag een deel van de gracht die om de binnenste ravelijn lag.
Ook liep één van de twee toegangswegen tot de stad door het plangebied. Al deze 
verdedigingswerken werden in de 19e eeuw ontmanteld waarna er bebouwing op kwam.

Uit het veldonderzoek blijkt de top van de bodem in het plangebied te bestaan uit een
verstoorde opgebrachte en/of vergraven laag met puinresten. Hieronder werd bij boringen 
1, 3, 4 en 12 de aanwezigheid van een restant van de stadswal vastgesteld op een diepte 
tussen de 115 en 170 centimeter onder het maaiveld. Bij drie andere boringen, 6, 13, en 
14 werd deze stadswal mogelijk aangetroffen op dieptes tussen de 90 en 110 centimeter 
onder maaiveld. Mogelijke restanten van de stadswal werden ook aangetroffen bij boringen 
5, 7 en 8 als demping van de zuidwestelijke gracht. De resterende lagen in de bodem 
bestonden uit beekafzettingen en veenlagen.

archeologisch verwachtingsmodel
Resten van de stadswal zijn mogelijk in het noordelijk deel van het plangebied nog aanwezig
op een diepte vanaf circa een meter onder het maaiveld. In het zuidelijk deel zijn geen 
duidelijke restanten van de stadswal aangetroffen en is de verwachting voor substantiële 
delen van de stadswal laag. De kans op oudere bewoningslagen (vóór de nieuwe tijd) in het 
plangebied is erg klein.

Het selectie-advies door senior KNA-archeoloog/prospector  luidt: 
Op basis van het bureau- en inventariserend veldonderzoek kunnen sloop- en 
graafwerkzaamheden tot een diepte van 100 centimeter onder het maaiveld (10 meter 
boven NAP) worden vrijgegeven. Indien de graafwerkzaamheden de bodem dieper dan 100 
centimeter onder het maaiveld (10 meter boven NAP) zullen verstoren is archeologisch 
vervolgonderzoek noodzakelijk in de vorm van een proefsleuvenonderzoek na de sloop van 
de huidige bebouwing. Geadviseerd wordt om twee proefsleuven te graven dwars op de 
stadswal met een totaal oppervlak van 5% van het plangebied (1.200 m2, zie Figuur 14). Dit
heeft tot doel om de restanten van de verdedigingswerken in kaart te brengen, zowel in het 
vlak als in het profiel, en om archeologische materialen veilig te stellen. 

De gemeente Coevorden heeft dit rapport getoetst (  senior-archeoloog) en 
aangegeven het selectie-advies op te volgen.
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Figuur 14: Coevorden, De Voorde: indien de bodemverstorende werkzaamheden dieper dan 100 
centimeter onder het maaiveld (circa 10 meter boven NAP) rijken wordt archeologisch 
vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Het advies is 
om twee proefsleuven te graven na de sloop dwars op de stadswal. 
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Appendix: 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: 
vroege nieuwe tijd: 1.500 - 1.650 nC
midden nieuwe tijd: 1.650 - 1.850 nC
late nieuwe tijd: 1.850 – heden

pleistoceen:                           2,5 miljoen - 10.000 BP
elsterien 475.000 - 410.000 BP
saalien 200.000 - 130.000 BP
weichselien 116.000 - 10.000 BP

holoceen: 10.000 - heden

vC = voor Christus
nC = na Christus
BP = before present; present = 1950
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Algemeen

Steentijd (tot 2000 vC)
De steentijd is opgedeeld in het paleolithicum, mesolithicum en neolithicum. Het paleolithicum 
(oude steentijd) wordt vooral gekenmerkt door de ijstijden. Na het laatpaleolithicum verbetert het 
klimaat. Vindplaatsen uit het late paleolithicum zijn vooral te herkennen aan concentraties 
vondstmateriaal (bewerkt en/of verbrand vuursteen, houtskool) met weinig en moeilijk te 
herkennen grondsporen zoals kuilen, paalgaten en houtskoolconcentraties die mogelijk wijzen op 
haardplaatsen.

Vondsten uit het mesolithicum of midden steentijd, gekenmerkt door sporen en vondsten 
van rondtrekkende jagers en verzamelaars, bestaan voornamelijk uit bewerkt vuursteen, verbrande 
hazelnootdoppen en houtskoolfragmenten.  Mesolithische grondsporen zijn vooral oppervlakte-
haarden en haardkuilen. In een natte omgeving kunnen ook werktuigen van gewei of hout 
bewaard zijn gebleven. Voorbeelden hiervan zijn geweibijlen, bogen, visfuiken, etc.

In het neolithicum (nieuwe steentijd) werden dieren gehouden en in het neolithicum werd 
eveneens akkerbouw bedreven. Grondsporen uit deze periode kunnen bestaan uit paalgaten van 
bijvoorbeeld boerderijen, resten van beschoeiingen, greppels, (afval)kuilen en haardplaatsen. 
Aardewerk komt in deze tijd voor, evenals bewerkt (vuur)steen en geslepen bijlen.

Metaaltijden (2000-12 vC)
In de bronstijd en ijzertijd kwam bemesting en wisselbouw binnen de akkerbouw voor. 

Sporen uit de bronstijd en ijzertijd kunnen bestaan uit kuilen, paalgaten van boerderij-
plattegronden, bijgebouwen of spiekers, waterkuilen of -putten, erf- of akkerafscheidingen en 
sporen van akkerbewerking zoals de kruiselings getrokken voren van een eergetouw. Houtskool 
kan duiden op de aanwezigheid van haarden voor voedselbereiding of het bakken van aardewerk.
Ook kunnen er restanten gevonden worden die duiden op metaalbewerking, zoals stukken 
ovenwand, brons- of ijzerslakken, sintels, mallen, smeltkroezen, metaal bedoeld voor omsmelten, 
etc. Vondsten kunnen verder bestaan uit bijvoorbeeld metalen voorwerpen of voorwerpen van 
aardewerk zoals vaatwerk, maar ook slingerkogels, rammelaars, spinklosjes en weefgewichten.

Romeinse tijd (12 vC-450 nC)
In de romeinse tijd vormde de Rijn de noordelijke grens van het romeinse rijk. Langs deze grens, 
de limes, werden grensposten, nederzettingen en wegen gebouwd. In het noorden van Nederland 
zijn ook romeinse vondsten gedaan, maar dit zijn voornamelijk losse vondsten als romeinse 
munten, mantelspelden en scherven romeins aardewerk.

Middeleeuwen en nieuwe tijd (450 nC-heden)
Na een afname in de bevolkingsdichtheid aan het einde van de romeinse tijd en de periode erna, 
steeg deze weer in het begin van de middeleeuwen. Vondsten uit de middeleeuwen en later 
bestaan voornamelijk uit scherven aardewerk, waaronder importaardewerk, munten en metalen 
voorwerpen (zoals mantelspelden, spijkers), resten van aardewerkproductie, metaalbewerking, 
wolbewerking etc. Belangrijke gebouwen (bijvoorbeeld kerken en borgen) werden van baksteen / 
kloostermoppen gebouwd.
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 Appendix Coevorden, De Voorde: Boorstaten
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01

X-coordinaat (m) : 246662

Y-coordinaat (m) : 519744

Maaiveld (cm) : 1147

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 10 stenen grijs, Opm.: Stoeptegel

10 - 40 zand zwak siltig, licht-geel-grijs, 2,5y6/3, opgebrachte grond

40 - 70 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2,5y5/4, opgebrachte grond, Opm.: Puin

70 - 170 zand zwak siltig, donker-bruin-grijs, 10yr3/3, opgebrachte grond, Opm.: Leembrokken, puin

170 - 205 zand matig siltig, donker-bruin-grijs, 10yr3/2, opgebrachte grond, Opm.: Ophogingspakket, stadswal

205 - 210 zand matig siltig, donker-bruin-grijs, 10yr3/2, opgebrachte grond, Opm.: Ophogingspakket, stadswal

210 - 240 zand matig siltig, donker-bruin, 10yr2/1, opgebrachte grond, Opm.: Ophogingspakket, stadswal

240 - 250 zand sterk siltig, donker-bruin, 10yr2/1

250 - 280 veen zwak zandig, donker-bruin, 10yr7/1

280 - 320 zand matig siltig, zwak humeus, donker-bruin-grijs, 10yr2/2, Opm.: Houtresten, beekafzetting met inspoeling

02

X-coordinaat (m) : 246675

Y-coordinaat (m) : 519706

Maaiveld (cm) : 1158

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 25 zand zwak siltig, zwak humeus, donker-bruin, 10yr2/1, bouwvoor, Opm.: Plastic

25 - 90 zand zwak siltig, grijs-bruin, vergraven, Opm.: Kleur mix, ondoordringbaar puin op 90

03

X-coordinaat (m) : 246660

Y-coordinaat (m) : 519687

Maaiveld (cm) : 1123

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, donker-bruin, 10yr2/1, bouwvoor

30 - 70 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs-bruin, vergraven, Opm.: Puin, kleur mix

70 - 115 zand zwak siltig, grijs-bruin, Zand: matig grof, spoor ijzerconcreties, vergraven, Opm.: Bouwzand. leembrokken,
kleur mix

115 - 220 zand matig siltig, donker-bruin, 2,5y3/1, Opm.: Leembrokken, gevlekt, houtresten, stadswal

220 - 230 leem sterk zandig, zwak grindig, olijf-grijs, 7,5gy5/1, keileem, Opm.: Stuit op kei

04

X-coordinaat (m) : 246659

Y-coordinaat (m) : 519675

Maaiveld (cm) : 1122

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 zand zwak siltig, donker-bruin, 10yr2/1, bouwvoor

40 - 140 zand matig siltig, grijs-bruin, vergraven, Opm.: Puin, zandbrokken, leembrokken, kleur mix

140 - 170 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs-bruin, Opm.: Leembrokken, gevlekt, ophogingslaag, stadswal, kleur mix

170 - 250 zand sterk siltig, zwak humeus, donker-grijs, 7,5y2/2, Opm.: Leembrokken

250 - 290 zand zwak siltig, donker-grijs, 7,5y2/1, Opm.: Leembrokken, verspoeld

290 - 320 veen sterk zandig, zwak grindig, donker-bruin, 2,5y3/2, spoor plantenresten, Opm.: Verspoeld

320 - 400 leem sterk zandig, zwak grindig, olijf-grijs, 7,5gy5/1, spoor plantenresten, keileem, Opm.: Zandbrokken, 
verspoeld
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05

X-coordinaat (m) : 246676

Y-coordinaat (m) : 519656

Maaiveld (cm) : 1121

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 45 zand zwak siltig, donker-bruin, 10yr2/1, bouwvoor

45 - 110 zand zwak siltig, grijs-bruin, vergraven, Opm.: Kleur mix

110 - 220 zand zwak siltig, licht-bruin, 10yr6/6, vergraven, Opm.: Brokken bouwzand, demping gracht?

220 - 280 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, grijs, 5y3/1, vergraven, Opm.: Leembrokken

280 - 375 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, grijs, 5y3/1, Opm.: Ingespoelde leembrokken, beek

06

X-coordinaat (m) : 246712

Y-coordinaat (m) : 519667

Maaiveld (cm) : 1114

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 20 zand zwak siltig, zwak humeus, donker-bruin, 10yr2/1, bouwvoor, Opm.: Puin

20 - 80 zand zwak siltig, grijs-bruin, vergraven, Opm.: Kleur mix, puin

80 - 90 zand zwak siltig, bruin, 10yr3/4, Opm.: Mogelijk stadswal

90 - 130 zand zwak siltig, licht-grijs, 2,5y7/4, spoor roestvlekken, Opm.: Demping

130 - 152 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 2,5y7/4, Zand: matig grof, spoor plantenresten, Opm.: Mogelijk 
stadswal

152 - 230 veen zwak zandig, donker-bruin, 2,53/2

230 - 270 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 2,5y5/2, spoor plantenresten, Opm.: Beek

07

X-coordinaat (m) : 246719

Y-coordinaat (m) : 519635

Maaiveld (cm) : 1117

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 20 zand zwak siltig, donker-bruin, 10yr2/1, bouwvoor

20 - 135 zand zwak siltig, grijs-bruin, vergraven, Opm.: Kleur mix, zandbrokken, vanaf 100 lichter van kleur en 
leembrokken en grind, puin

135 - 170 zand zwak siltig, licht-grijs-bruin, Zand: matig fijn, spoor plantenresten, vergraven, Opm.: Kleur mix, 
leembrokken

170 - 330 zand zwak siltig, grijs-bruin, vergraven, Opm.: Kleur mix, leembrokken, veenbrokken, stadswal/demping 
gracht?

330 - 370 zand zwak siltig, grijs-bruin, 10yr3/4, Zand: matig grof, Opm.: Leembrokken

370 - 385 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, bruin-grijs, 2,5y7/4, spoor plantenresten, Opm.: Verspoeld

385 - 398 veen zwak kleiig, donker-zwart-bruin, 5y2/1, Veen: matig amorf, Opm.: Gyttja achtig, restgeul

398 - 400 zand matig siltig, zwak humeus, grijs, 2,5y7/4

08

X-coordinaat (m) : 246736

Y-coordinaat (m) : 519652

Maaiveld (cm) : 1103

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, donker-bruin, 10yr2/1, bouwvoor

30 - 150 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs-bruin, basis scherp, vergraven, Opm.: Puin, kleur mix, leembrokken

150 - 220 zand zwak siltig, grijs-bruin, vergraven, Opm.: Stadswal/demping gracht?, kleur mix

220 - 290 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, grijs, 2,5y7/4, Zand: matig grof, spoor plantenresten, Opm.: 
Leembrokken, beek

290 - 305 veen zwak kleiig, donker-zwart-bruin, 5y2/1

305 - 350 zand zwak siltig, grijs, 2,5y7/4, Opm.: Beek/gracht
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09

X-coordinaat (m) : 246778

Y-coordinaat (m) : 519621

Maaiveld (cm) : 1103

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 20 zand zwak siltig, donker-bruin, 10yr2/1, bouwvoor, Opm.: Puin

20 - 60 zand zwak siltig, bruin, vergraven, Opm.: Kleur is mix, puin

60 - 145 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 5y7/3, Zand: matig grof, Opm.: Houtresten, glimmers, beek

145 - 200 veen sterk zandig, donker-bruin, 2,5y2/1, veel plantenresten, Opm.: Erosieve overgang

200 - 220 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 5y5/4, Zand: matig grof, spoor roestvlekken, Opm.: Houtresten, beek

10

X-coordinaat (m) : 246791

Y-coordinaat (m) : 519652

Maaiveld (cm) : 1093

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 25 zand zwak siltig, donker-bruin, 10yr2/1, bouwvoor

25 - 55 zand zwak siltig, grijs-bruin, 10yr3/3, vergraven, Opm.: Puin

55 - 110 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 5y7/3, Zand: matig grof, Opm.: Houtresten, beek

110 - 120 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-grijs, 5y7/3, Zand: matig grof, weinig roestvlekken, Opm.: 
Beek, houtresten

120 - 150 zand zwak siltig, licht-grijs, 5y7/3, Opm.: Leembrokken onderin, verspoeld

150 - 190 veen sterk zandig, donker-bruin, 2,5y2/1, Opm.: Erosieve top

190 - 200 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 5y5/4, Zand: matig grof, Opm.: Houtresten, beek

11

X-coordinaat (m) : 246750

Y-coordinaat (m) : 519660

Maaiveld (cm) : 1116

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, donker-bruin, 10yr2/1, bouwvoor

30 - 60 zand zwak siltig, grijs-bruin, vergraven, Opm.: Kleur is mix

60 - 90 zand zwak siltig, licht-grijs, vergraven, Opm.: Kleur is mix, puinspikkels, leembrokken, zandbrokken

90 - 130 veen zwak zandig, donker-zwart-bruin, 5y2/1

130 - 180 veen sterk zandig, donker-grijs-bruin, Opm.: zandbrokken

180 - 195 zand zwak siltig, zwak grindig, donker-bruin, Zand: matig grof, Opm.: Houtresten, verspoeld, kleur is mix

195 - 200 veen zwak zandig, donker-bruin, 2,5y2/1

200 - 220 zand zwak siltig, zwak grindig, bruin, 5y5/4, Zand: matig grof, Opm.: Houtresten

220 - 235 veen zwak zandig, donker-bruin, 2,5y2/1

235 - 240 zand zwak siltig, zwak grindig, bruin, 5y5/4, Zand: matig grof, Opm.: Houtresten

12

X-coordinaat (m) : 246704

Y-coordinaat (m) : 519721

Maaiveld (cm) : 1147

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, donker-bruin, 10yr2/1, bouwvoor, Opm.: Puin

30 - 50 zand zwak siltig, bruin, vergraven, Opm.: Kleur is mix, leembrokken

50 - 125 zand zwak siltig, donker-grijs-bruin, 10yr3/1, vergraven, Opm.: Leembrokken

125 - 205 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, donker-grijs, 10yr3/4, Zand: matig grof, basis scherp, vergraven, 
Opm.: Leembrokken, puin, stadwal

205 - 300 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs-bruin, 2,5y7/4, Zand: matig grof, Opm.: Veenbrokken, verspoeld, 
wegggeslagen veen
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13

X-coordinaat (m) : 246728

Y-coordinaat (m) : 519690

Maaiveld (cm) : 1115

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, donker-bruin, 10yr2/1, bouwvoor, Opm.: Puin

30 - 110 zand zwak siltig, bruin, vergraven, Opm.: Kleur is mix, leembrokken

110 - 120 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2,5y6/6, spoor roestvlekken

120 - 125 veen zwak zandig, donker-bruin, 2,5y3/2

125 - 220 zand matig siltig, zwak grindig, zwak humeus, donker-grijs, 10yr2/1, Opm.: Zandbrokken, veenbrokken, puin op
210, gevlekt, mogelijk stadswal

220 - 270 zand zwak siltig, grijs, 5y5/4, Zand: matig grof, spoor plantenresten, Opm.: Beekafzetting

270 - 280 leem sterk zandig, olijf-grijs, 7,5gy5/1, spoor plantenresten, keileem

14

X-coordinaat (m) : 246745

Y-coordinaat (m) : 519712

Maaiveld (cm) : 1114

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 25 zand zwak siltig, donker-bruin, 10yr2/1, bouwvoor

25 - 100 zand zwak siltig, bruin-grijs, vergraven, Opm.: Kleur is mix

100 - 185 zand zwak siltig, licht-grijs, 2,5y6/6, spoor roestvlekken, vergraven, Opm.: Zandbrokken, leembrokken, 
stadswal?

185 - 200 zand zwak siltig, grijs, 5y5/4, Zand: matig grof, Opm.: Beekafzetting, veenbrokken

200 - 210 veen zwak zandig, donker-bruin, 2,5y3/2, Opm.: Zand en veen afwisseling

210 - 233 zand zwak siltig, grijs, 5y5/4, Zand: matig grof, Opm.: Zand en veen afwisseling

233 - 240 veen zwak zandig, donker-bruin, 2,5y3/2

240 - 300 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs, 5y5/4, Zand: matig grof, Opm.: Veenbrokken, houtresten, beek

15

X-coordinaat (m) : 246732

Y-coordinaat (m) : 519728

Maaiveld (cm) : 1125

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, donker-bruin, 10yr2/1, bouwvoor

30 - 70 zand zwak siltig, zwak grindig, bruin-grijs, vergraven, Opm.: Kleur is mix,Leembrokken, gestuit op 
ondoordringbaar puin
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