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Samenvatting 

In opdracht van Eelerwoude b.v. heeft Transect in april 2017 een archeologisch bureauonderzoek (BO) 

uitgevoerd in een plangebied aan het Wheempad 1 in Zweeloo (gemeente Coevorden). De aanleiding 

van het onderzoek is de herinrichting van het plangebied, waarbij ook een nieuwe woning en een 

bijgebouw worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. 

Vanuit de gemeentelijke verwachtingskaart bestaat voor het plangebied een archeologische 

onderzoeksplicht. De reden hiervoor is dat er bij de voorgenomen ingreep dermate grondverzet zal 

plaatsvinden, dat de oorspronkelijke bodem - en eventueel aanwezige archeologische resten - in het 

gebied kunnen worden verstoord. Dit rapport beschrijft de resultaten van een archeologisch 

vooronderzoek in het plangebied en voorziet in die plicht. 

Uit het vooronderzoek blijkt dat het plangebied in principe een hoge archeologische verwachting heeft 

op archeologische resten en/of sporen uit alle periodes. Deze verwachting is gebaseerd op de 

landschappelijke ligging van het plangebied op de overgang van een dekandrug met een esdek naar 

een grondmorenewelving langs een beekdal, de grote hoeveelheid archeologische vondsten in de 

omgeving en de aanwezigheid van historische bebouwing in het zuiden van het plangebied. 

In hoeverre daadwerkelijk nog archeologische resten aanwezig kunnen zijn hangt af van de intactheid 

van het bodemprofiel. Het westen van het plangebied lijkt op basis van het AHN en historisch 

kaartmateriaal ongeveer 50 cm te zijn afgegraven. Of hiermee een eventuele vondstenlaag is 

verdwenen is niet met zekerheid te zeggen, dit hangt immers af van de dikte van het oorspronkelijke 

eerddek. Ter plaatse van de ligboxenstal is de bodem ten behoeve van mestkelders zo diep ontgraven 

dat hier geen archeologische vondsten en ondiepe grondsporen meer verwacht worden. Ter plaatse 

van het toekomstige huis zijn kuilplaten aanwezig, waardoor de bodem mogelijk al gedeeltelijk 

verstoord is. Tot hoe diep de bodem verstoord is, is niet exact bekend. Eventuele vondstlagen en 

grondsporen zouden hier nog aanwezig kunnen zijn. Bebouwing uit de Late-Middeleeuwen wordt ter 

plaatse van het nieuwe huis niet direct verwacht; deze bevond zich waarschijnlijk meer in het zuiden 

van het plangebied. 

Advies 

Het advies bestaat uit meerdere onderdelen: 

 Voor slopen van de ligboxenstal worden geen aanvullende archeologische maatregelen 

voorgesteld. De bodem is hier al zo diep verstoord dat eventuele archeologische resten en sporen 

waarschijnlijk al verdwenen zijn. 

 Verder wordt een schuur verplaatst naar de huidige locatie van de ligboxenstal. Omdat deze 

schuur niet gefundeerd is, en niet gefundeerd gaat worden, word de bodem hierbij nauwelijks 

geroerd. Daarbij komt nog dat de schuur gepland is ter plaatse van reeds verstoorde grond. Ook 

hiervoor geldt dus dat geen aanvullende archeologische maatregelen voorgesteld worden; de 

werkzaamheden vormen immers geen bedreiging voor het archeologische archief. 

 Het nieuwe huis is gedeeltelijk gepland ter plaatse van de kuilplaten, maar komt ook gedeeltelijk 

buiten de kuilplaten te liggen (zie bijlage 8). Omdat niet exact bekend is tot hoe diep de bodem 

hier al verstoord is, kan niet met zekerheid worden gesteld dat geen archeologische resten en of 

sporen meer aanwezig zijn. Geadviseerd wordt om ter plaatse van de nieuwbouw een verkennend 

booronderzoek uit te voeren, om de bodemopbouw en mate van intactheid van de bodem te 

bepalen. Met behulp van de boringen kan het verwachtingsmodel dan worden getoetst en waar 

mogelijk worden bijgesteld. 

 Voor de overige terreindelen wordt aanbevolen om de hoge archeologische verwachting te 

behouden. Op basis van het bureauonderzoek blijkt namelijk dat nog steeds archeologische resten 
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en/of sporen aanwezig zouden kunnen zijn. Deze hoge verwachting kan als archeologische waarde 

opgenomen worden in het bestemmingsplan. 

 

Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. Op grond van de resultaten van het rapport en het 

advies zal het bevoegd gezag (de gemeente Coevorden) een selectiebesluit nemen over de 

daadwerkelijke omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het 

plangebied. 

 

 

 

 

 



 
 

Inhoud 

 

1. Aanleiding .............................................................................................................................. 5 

2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek ............................................................. 6 

3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied ................................................................... 7 

4. Consequenties toekomstig gebruik ....................................................................................... 9 

5. Beleidskader ........................................................................................................................ 11 

6. Landschap, geomorfologie en bodem ................................................................................. 12 

7. Archeologische verwachtingen en bekende waarden ........................................................ 15 

8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen ............................................... 17 

9. Gespecificeerde archeologische verwachting ..................................................................... 23 

10. Conclusie en advies ............................................................................................................. 25 

11. Geraadpleegde bronnen ..................................................................................................... 26 

 

Bijlage 1. Archeologische periode-indeling voor Nederland (conform ABR) ...................................... 27 

Bijlage 2. Situatie ................................................................................................................................ 28 

Bijlage 3. Inrichtingsschets .................................................................................................................. 29 

Bijlage 4. Gemeentelijk beleid ............................................................................................................ 30 

Bijlage 5. Geomorfologie .................................................................................................................... 32 

Bijlage 6. Landschappelijke eenheden ................................................................................................ 33 

Bijlage 7. Maaiveldhoogte .................................................................................................................. 35 

Bijlage 8. Maaiveldhoogte detail ........................................................................................................ 36 

Bijlage 9. Bodem ................................................................................................................................. 37 

Bijlage 10. Archeologische waarden en onderzoeken .......................................................................... 38 

Bijlage 11. Historische geografie ........................................................................................................... 39 

 

 



5 
 

1. Aanleiding 

In opdracht van Eelerwoude b.v. heeft Transect in april 2017 een archeologisch bureauonderzoek (BO) 

uitgevoerd in een plangebied aan het Wheempad 1 in Zweeloo (gemeente Coevorden). De aanleiding 

van het onderzoek is de herinrichting van het plangebied, waarbij ook een nieuwe woning en een 

bijgebouw worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. 

Vanuit de gemeentelijke verwachtingskaart bestaat voor het plangebied een archeologische 

onderzoeksplicht. De reden hiervoor is dat er bij de voorgenomen ingreep dermate grondverzet zal 

plaatsvinden, dat de oorspronkelijke bodem - en eventueel aanwezige archeologische resten - in het 

gebied kunnen worden verstoord. Dit rapport beschrijft de resultaten van een archeologisch 

vooronderzoek in het plangebied en voorziet in die plicht. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 4.0. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Om de archeologische waarde van het plangebied te kunnen bepalen is gekozen voor een 

bureauonderzoek (BO). Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de 

archeologische verwachting. Dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie 

over de archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en het grondgebruik definiëren van 

de kans dat binnen het plangebied sprake is van archeologische resten.  

 

Het resultaat van het archeologisch bureauonderzoek is een rapport met een conclusie voor wat 

betreft het risico dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden 

verstoord als gevolg van de voorgenomen bodemingrepen. Aan de hand hiervan wordt een advies 

voor eventuele vervolgstappen geformuleerd. Met het rapport kan de bevoegde overheid een 

beslissing nemen in het kader van de vergunningverlening. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens 

over de aan- of afwezigheid, diepteligging, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en 

(relatieve) kwaliteit van archeologische waarden.  

 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie, versie 4.0 (KNA 4.0). In dit kader is onder andere het centraal Archeologisch 

Informatiesysteem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd, waarin 

Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) zijn 

opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische informatie is verkregen uit divers voorhanden historisch 

kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder 

andere de bodemkaart en beschikbaar geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze informatie 

is aangevuld met relevante informatie uit achtergrondliteratuur. 

 

  



7 
 

3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Plaats Zweeloo 

Toponiem Wheempad 1 

Gemeente Coevorden 

Provincie Drenthe 

Kaartblad 17G 

Perceelnummer(s) 936, 1612, 2040 

Centrumcoördinaat 245.762 / 534.956 

Oppervlakte plangebied Circa 1,0  ha 

 

Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen 

plaatsvinden. Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende 

gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de archeologische, 

(cultuur)historische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het onderzoeksgebied beslaat het 

plangebied en het omringende gebied, binnen een straal van circa 500 m. 

 

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Zweeloo en omvat het huidig boerenerf aan het 

Wheempad 1. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1 en bijlage 2.  De zuidelijke 

grens van het plangebied wordt gevormd door het Wheempad zelf en de Marktstraat, de noordelijke 

grens betreft het Eswegje. Voor de westelijke en oostelijke grenzen van het plangebied worden de 

kavelgrenzen van de percelen 936, 1612 en 2040 aangehouden. In het plangebied zijn ten tijde van het 

onderzoek enkele stallen, kuilplaten, een woning, een erf en weilanden aanwezig. Het plangebied 

beslaat ongeveer 1 hectare. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied. 
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4. Consequenties toekomstig gebruik 

Planvorming  Sloop en nieuwbouw 

Aard bodemverstoringen Graafwerkzaamheden 

Verstoringsoppervlakte nieuwbouw Ca. 140 m2 

Verstoringsoppervlakte sloop Ca. 1375  m2 

Verstoringsdiepte nieuwbouw Waarschijnlijk 80 cm -Mv 

Verstoringsdiepte sloop Ca. 160 cm -Mv 

 

Het plangebied zal opnieuw worden ingericht. De ligboxenstal wordt gesloopt en de kuilplaten worden 

verwijderd. De ligging van de ligboxenstal en de kuilplaten is weergegeven in figuur 2. De ligboxenstal 

beslaat ongeveer 820 m2 en de kuilplaten hebben een oppervlak van respectievelijk 330 m2 en 225 m2. 

Daarmee komt het oppervlak van de sloopwerkzaamheden op ongeveer 1375 m2. De ligboxenstal is 

gefundeerd op 85 cm –Mv. Verder zijn in de ligboxenstal mestputten aanwezig, die op 160 cm –Mv 

liggen. De kuilplaten liggen iets lager dan de omgeving en bestaan uit betonplaten van tenminste 10 

cm dikte. 

Na het verwijderen van de kuilplaten, zal globaal op die plek een nieuwe woning worden gerealiseerd. 

Een inrichtingsschets van de nieuwe situatie is opgenomen in bijlage 3. Het oppervlak van de nieuwe 

woning is ongeveer 140 m2. Het is in het huidige stadium van de plannen nog niet bekend hoe diep de 

bodem ontgraven wordt voor de nieuwbouw. Vooralsnog wordt uitgegaan van een reguliere 

funderingsdiepte op het zand, waarvoor de bodem tot maximaal 80 cm –Mv ontgraven wordt. 

Verder zal de bestaande werktuigenberging/schuur die ten noorden van de ligboxenstal aanwezig is, 

worden verplaatst (zie figuur 2 en bijlage 3). De schuur wordt verplaatst naar de plek waar nu nog de 

ligboxenstal aanwezig is. De schuur beslaat ongeveer 90 m2. De schuur is nu niet gefundeerd en zal in 

de toekomst ook niet gefundeerd worden. Voor de verplaatsing van de schuur zal de bodem dus niet 

verstoord worden. 

Tot slot zullen enkele meidoornhagen worden aangelegd en enkele bomen worden geplant.  Hoe diep 

de bodem hiervoor ontgraven wordt is niet bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Figuur 2. Ligging van de ligboxenstal (A), de schuur die verplaatst gaat worden (B) en de kuilplaten 
(C) in het plangebied. Bron: Eelerwoude. 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Omgevingsvergunning 

Beleidskader Gemeentelijk beleid 

Onderzoeksgrens Groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm –Mv 

 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Sinds juli 2016 (Erfgoedwet) is het 

behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang 

met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die in 

2018 in werking zal treden. 

Op de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Coevorden ligt het plangebied in een zone 

met een hoge archeologische verwachting als gevolg van de ligging in de historische kern van Zweeloo 

(bijlage 4). In gebieden met deze verwachting geldt dat initiatieven waarbij bodemingrepen niet dieper 

reiken dan 30 cm –Mv en kleiner zijn dan 100 m2 worden vrijgesteld van archeologisch onderzoek. 

Omdat bij de nieuwbouw deze grenzen overschreden zullen worden, is archeologisch onderzoek in het 

kader van de vergunningaanvraag noodzakelijk.  
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Geologie Laagpakket van Gieten met een dek van de Formatie van Boxtel, 
Laagpakket van Wierden; grondmorene met zanddek 

Geomorfologie Bebouwing, in de buurt van dekzandrug met oud bouwlanddek 
(kaartcode 4K14) 

Maaiveldhoogte 16,8 tot 18,3 m NAP 

Bodem Hoge zwarte enkeerdgronden, gevormd in lemig fijn zand 
(kaartcode zEZ23-VIII) 

Grondwatertrap GWT VIII 

 

Landschap 

Het plangebied ligt in het noordelijk zandgebied, op het Drents plateau (Berendsen, 2005). De vorming 

van dit landschap gaat terug tot de voorlaatste ijstijd, het Saalien (370.000-130.000 jaar geleden), toen 

landijs de noordelijke helft van Nederland bedekte. Gedurende deze ijstijd zijn enkele langgerekte 

keileemruggen ontstaan, waarvan de meest oostelijke de Hondsrug is die bij Emmen ligt.  

 

In het koudste en droogste deel van de laatste ijstijd, het Laat-Pleniglaciaal (26.000--13.000 jaar 

geleden), heerst in Nederland een poolklimaat. De bodem is permanent bevroren (permafrost) en 

vegetatie is vrijwel verdwenen. Onder deze periglaciale omstandigheden hebben wind en water vrij 

spel. Oudere sedimenten worden door verstuiving en sneeuwsmeltwater continu omgewerkt en 

opnieuw afgezet. Deze zogenaamde fluvio-eolische, fluvioperiglaciale of nat-eolische zanden 

kenmerken zich door het voorkomen van grindsnoertjes en leemlaagjes en worden ingedeeld bij de 

Formatie van Boxtel. Voorheen werden deze zanden ook wel Oude Dekzanden genoemd (Stouthamer 

et al., 2015). 

 

In het Bølling-Allerød-interstadiaal (13.000-11.000 jaar geleden) verbetert het klimaat en kan de 

vegetatie zich herstellen, waardoor een einde komt aan de grootschalige erosie- en sedimentatie-

cyclus en bodemvorming kan optreden (de zogenaamde Allerød-bodem).  

 

Tussen 11.000 en 10.000 jaar geleden (het Jonge Dryas-stadiaal) kent Nederland een toendraklimaat. 

Er is sprake van discontinue permafrost en het vegetatiedek breekt open. Hierdoor kan lokaal zand 

gaan verstuiven dat vervolgens wordt afgezet in langgerekte en paraboolvormige ruggen. Dit puur 

eolisch afgezette zand wordt dekzand genoemd en vormt het Laagpakket van Wierden binnen de 

Formatie van Boxtel. Vroeger werden dit zand Jong Dekzand genoemd (De Mulder et al. 2003).  

 
In de huidige warme periode, het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden), raakt het landschap bedekt 

door vegetatie en vindt er nauwelijks actieve sedimentatie plaats. In het dekzand kunnen zich nu 

bodems ontwikkelen. Door het mineraalarme moedermateriaal ontwikkelen zich op de hoge en droge 

gronden voornamelijk podzolgronden. In de lagere en nattere delen van het landschap kan geen 

podzolering plaatsvinden en ontwikkelen zich beekeerdgronden en gooreerdgronden. Deze gronden 

worden gekenmerkt door oxdidatie-reductie processen. In beekdalen wordt zand, leem en klei 

afgezet. Deze beekafzettingen worden gerekend tot het Singraven Laagpakket binnen de Formatie van 

Boxtel (De Mulder et al., 2003). Vanaf het Atlanticum vindt in de lage delen van het landschap 

veenvorming plaats. Volgens Vos (2015) is er vanaf 5500 voor Chr. veen gevormd in een beekdal dat 

ten westen van het plangebied loopt. In de loop van de tijd breidt het veen zich verder uit, maar het 

vormt zich niet in het plangebied. 
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Geomorfologie en maaiveldhoogte 

Op de geomorfologische kaart is het plangebied grotendeels gekarteerd als bebouwd gebied (bijlage 

5). Op basis van de kaarteenheden in de omgeving van het plangebied, leidt tot de conclusie dat het 

plangebied waarschijnlijk op de overgang van een dekzandrug met een oud bouwlanddek (kaartcode 

4K14) naar een grondmorene met hooggelegen welvingen (kaartcode 3L2a) ligt. Dit komt overeen met 

de landschappelijke eenhedenkaart van de gemeente (bijlage 6). Ook hierop is het plangebied niet 

gekarteerd, maar lijkt het plangebied op de overgang van een rug naar een grondmorenewelving 

(kaartcode Gw) te liggen. Ook aan de hand van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) valt dit te 

constateren. Het plangebied ligt op een overgang van hoog naar laag, waarbij de maaiveldhoogte 

binnen het plangebied van oost naar west afneemt van 18,3 naar 16,8 m NAP (bijlage 7). Het hoger 

gelegen deel is daarbij representatief voor de ligging van de dekzandrug. 

 

Ongeveer 150 m ten westen van het plangebied is een beekdal aanwezig (kaartcodes 2R2, 2R5, en 1R1 

in bijlage 5). Dit is het beekdal van de Aelder stroom, die stroomafwaarts overgaat in de 

Westerstroom. Ook vanuit het noorden komt een oude beek in deze Aelder stroom uit, waardoor het 

plangebied op een dekzandrug ligt die bijna aan alle kanten is omgeven door beekdalen. Dit is 

archeologisch gezien een aantrekkelijke vestigingsplaats voor (pre)historische samenlevingen. Het 

plangebied zelf ligt hoog en droog op de dekzandrug, terwijl in de directe nabijheid is voldoende water 

aanwezig is. Het beekdal zorgt voor natuurlijke gradiënten waardoor de biodiversiteit hoog is en 

verder biedt de beek drinkwater, mogelijkheden tot vissen en transportmogelijkheden. 

 

Wanneer in detail naar de maaiveldhoogte van het plangebied gekeken wordt, is te zien dat de 

overgang vaan hoog naar laag in het plangebied redelijk abrupt is (bijlage 8). Mogelijk is het westen 

van het plangebied dus gedeeltelijk afgegraven. Ook ter plaatse van de kuilplaten ligt het maaiveld 

lager. Hoeveel de bodem ontgraven is voor de kuilplaten is niet geheel duidelijk, omdat de natuurlijke 

maaiveldhoogte van oost naar west afneemt en de Esweg hoger dan de omgeving ligt en dus geen 

goede referentie vormt. Ook de kuilplaten zelf nemen in maaiveldhoogte af naar het westen. Wanneer 

het hoogste punt oostelijk van de kuilplaten (rond 18,3 m NAP) wordt vergeleken met het laagste punt 

in de kuilplaten (rond 17,7 m NAP), lijkt de bodem voor de kuilplaten maximaal 70 cm te zijn ontgraven 

(inclusief de 10 cm dikke kuilplaten zelf). Naar het oosten toe neemt dit af naar minder dan 30 cm. 

 

Bodem en grondwatertrap 

Op de bodemkaart ligt het plangebied in een zone waar hoge zwarte enkeerdgronden, gevormd in 

lemig fijn zand aanwezig (kaartcode zEZ23-VII; bijlage 9). Dit plaggendek is minstens 50 cm dik en 

vanaf de Late-Middeleeuwen ontstaan door plaggenbemesting (Jongemans et al., 2013). In de 

omgeving van het plangebied zijn kamppodzolgronden (kaartcode cHd21) en laarpodzolgronden 

(kaartcode cHn23; bijlage 9) aanwezig. Dit betekent dat onder de enkeerdgronden mogelijk nog resten 

van voormalige podzolgronden in het plangebied aanwezig zijn. Podzolgronden kenmerken zich door 

humus- en ijzerinspoelingshorizonten (Bh- of Bhs-horizont). Een duidelijke uitspoelingshorizont (E-

horizont) is niet altijd aanwezig (Bakker en Schelling, 1989).  Archeologisch gezien zijn enkeerdgronden 

bijzonder, doordat hun aanwezigheid het oude, begraven oppervlak van vóór de bemesting (mogelijk 

reeds in de Late Middeleeuwen en daarmee tevens het archeologisch relevante niveau) heeft behoed 

voor tal van verstoringen.  
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De grondwatertrap in het plangebied is VII. Dit betekent dat over het algemeen sprake is van relatief 

droge gronden, waarbij de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) dieper dan 140 cm –Mv wordt 

aangetroffen en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) dieper dan 120 cm –Mv ligt. Vanuit 

archeologisch oogpunt betekenen dergelijke grondwaterstanden dat onverbrande organische resten 

zoals leer en hout binnen 120 cm –Mv waarschijnlijk niet bewaard zijn gebleven. Deze zijn  

als gevolg van oxidatie en zure omstandigheden in de bodem waarschijnlijk al afgebroken. 

Anorganische resten kunnen nog wel bewaard zijn gebleven. 
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7. Archeologische verwachtingen en bekende waarden 

Wettelijk beschermde monumenten Nee 

AMK-terreinen Nee 

Archeologische waarden  Niet in plangebied, in omgeving resten uit 
Mesolithicum, Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd en 
Late-Middeleeuwen aangetroffen. 

 

Archeologische verwachtingen 

Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis3) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status en is ook 

niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK; bijlage 10). Op de gemeentelijke 

verwachtingskaart heeft het plangebied een hoge archeologische verwachting door de ligging in de 

historische kern van Zweeloo (bijlage 4). De begrenzing op de gemeentekaart is gebaseerd op de 

zogenaamde Hottinger-kaart uit 1784. De gemeentelijke kaart wijk hiermee af van de AMK, waarop 

het plangebied buiten de historische kern van Zweeloo ligt (AMK-terrein 14495 in bijlage 10). De AMK 

heeft de begrenzing gebaseerd op de topografische militaire kaart van 1853.  

 

Vanwege de ligging in het de historische kern van Zweeloo geldt in het plangebied een hoge 

archeologische verwachting voor de periode Late-Middeleeuwen-Nieuwe tijd. Daarnaast ligt het 

plangebied waarschijnlijk ook op een dekzandrug met een eerddek, waardoor de verwachting op 

archeologische resten en sporen uit oudere periodes (Laat-Paleolithicum-Middeleeuwen) ook hoog is. 

Zeker omdat het gebied niet met veen bedekt is geraakt, bleef het gedurende alle archeologische 

periodes een aantrekkelijke vestigingsplaats. 

 

Bekende waarden 

In de omgeving van het plangebied zijn twee terreinen van hoge archeologische waarde bekend en 

enkele archeologische vondsten gedaan. Degene die vanwege hun vergelijkbare landschappelijke 

ligging relevant zijn voor het onderhavige onderzoek worden hieronder besproken. 

 Direct ten zuiden van het plangebied ligt de historische kern van Zweeloo, waarin sporen van 

bewoning uit de Vroege- en Late-Middeleeuwen aanwezig zijn (AMK-terrein 14.495 in bijlage 

10). Hieronder bevinden zich volgens de beschrijving van het waardevolle terrein mogelijk 

sporen van vroegere bewoning. Binnen dit terrein van archeologische waarde, ongeveer 160 

m ten zuidoosten van het plangebied,  zijn funderingen van een kerk uit de Middeleeuwen 

aangetroffen (vondstmelding 3009347100 in bijlage 10). Verder zijn er enkele graven 

gevonden. Ongeveer 200 m ten westen van het plangebied is binnen dit waardevolle terrein 

ook een vondstmelding gedaan (vondstmelding 2964336100). Hier is op een akker een grote 

hoeveelheid vuursteen waargenomen. Het materiaal bestaat uit vele tientallen stukjes 

afslagen, klingen, brokjes, een enkel spitsje en een relatief groot aantal schrabbers en een 

fragment van een geslepen bijl. Enkele van de vuurstenen zijn verbrand. Alle 

vuursteenvondsten dateren hoogstwaarschijnlijk uit het Mesolithicum en Neolithicum. 

Verder zijn ruim 30 scherven steengoed aangetroffen, scherven aardewerk, fragmenten van 

Goudse pijpen en twee stukken glas. Dit materiaal stamt uit de 13e/14e eeuw en uit de 

16e/17e eeuw. Verder zijn nog aardewerk fragmenten aangetroffen die niet nader te dateren 

zijn. 

 Ongeveer 215 m ten zuidoosten van het plangebied is een terrein van hoge archeologische 

waarde aanwezig (AMK-terrein 9674 in bijlage 10). De vindplaats maakt deel uit van de es-

complex van Zweeloo. Onder het esdek is dekzand aanwezig. In 1952 werden oostelijk van dit 

terrein 110 vroeg-middeleeuwse graven aangetroffen, waaronder het graf van de ‘prinses van 
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Zweeloo’ (vondstmelding 3011022100). In haar graf werd een grote vergulde zilveren 

mantelspeld gevonden, evenals een barnstenen kralensnoer en meerdere glaskralensnoeren. 

Aan de westkant van de opgravingsputten werd een middeleeuws huis opgegraven. Ook is 

een vondstmelding van Neolithisch materiaal gedaan (wat deze precies inhoud is niet 

bekend). Tijdens een veldkartering in 1990 werden geen vondsten meer gedaan waarna de 

vindplaats is verkleind naar het huidige terrein van hoge archeologische waarde. Hierbij is het 

oostelijke deel van de vindplaats vervallen omdat daar geen extra graven meer verwacht 

werden. 

 Op een met dekzand overstoven keileemplateau, aan de rand van de Weststroom, circa 550 

m ten zuiden van het plangebied, is een terrein van archeologische waarde aanwezig (AMK-

terrein 9358). Hier is Neolithisch vuursteen en aardewerk aangetroffen. 

 Circa 470 m ten zuidoosten van het plangebied, op een dekzandrug, zijn 2 geknepen voeten 

van een kan uit de Late-Middeleeuwen gevonden (vondstmelding 3027629100). 

 Aan de westkant van het beekdal dat ten noordwesten van het plangebied ligt, zijn op een 

hooggelegen grondmorene twee vondstmeldingen gedaan (vondstmelding 3169688100 en 

3011030100). Dit is ongeveer 670 à 700 van het plangebied. De landschappelijke ligging is dus 

vergelijkbaar met het huidige plangebied. Er is een stenen bijl uit de Late-Bronstijd gevonden, 

evenals vier urnen uit de Midden-IJzertijd, waarbij in één urn ook crematieresten zijn 

aangetroffen (vondstmelding 3169688100). Verder zijn fragmenten van minstens 6 urnen uit 

de Bronstijd-IJzertijd gevonden en een plek met houtskool uit deze periode. Daarnaast is een 

onderdeel van een graf gevonden; een zogenaamde nabijzetting, die de palenkrans 

doorsnijdt. Verder zijn er sporen van dubbele palenkransen en een kringgreppel uit de 

Midden-Bronstijd-IJzertijd waargenomen en greppel uit de IJzertijd (vondstmelding 

3011030100). 

 

In de omgeving van het plangebied zijn ook enkele onderzoeken uitgevoerd. Deze liggen echter 

allemaal in beekdalen en zijn daarmee niet direct relevant voor het onderhavige onderzoek, dat hoger 

ligt (onderzoeksmelding 2435957100, 2115730100, 2135357100 en 2118922100). Tijdens een 

archeologische begeleiding zijn geen grondsporen aangetroffen. Wel is een vuurstenen mes uit de 

periode Laat-Paleolithicum-Bronstijd gevonden, maar dat lag in verstoorde grond waardoor de 

oorspronkelijke herkomst niet vast te stellen is (onderzoeksmelding 2135357100).  

 

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de omgeving van het plangebied vanaf het 

Laat—Paleolithicum in gebruik was bij de mens. Er zijn zowel kampementen als grafheuvels 

aangetroffen. Nederzettingen ouder dan de Vroege-Middeleeuwen zijn niet bekend. De resten en 

sporen zijn met name op dekzandruggen aangetroffen, waardoor deze resten en sporen ook in het 

plangebied verwacht kunnen worden. 
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historische bebouwing Ja 

Historisch gebruik Bebouwing, erf, bouwland 

Huidig gebruik Boerderij met stallen, kuilplaten en weilanden 

Bekende verstoringen Huidige bebouwing, kuilplaten, mogelijke afgraving westen van 
het plangebied 

 

Historische situatie 

Zweeloo is een oud esdorp dat uit de Middeleeuwen stamt. Een es is van oorsprong een stuk 

akkerland dat gemeenschappelijk gebruikt werd. De es heeft zich kunnen vormen toen vanaf de Late-

Middeleeuwen op de oude bouwlanden plaggenbemesting werd uitgevoerd. Hierdoor is de es 

opgehoogd en is het al aanwezige reliëf nog verder versterkt; Zweeloo lag immers al op de overgang 

van een dekzandrug naar een beekdal.  De hoge beekdalflanken werden meestal gebruikt als 

weidegronden en de lagere delen dienden als hooiland. De woeste heidegronden werden gebruikt 

voor het weiden van de schapen en het steken van plaggen. De boerderijen van de esdorpen in de 

gemeente Coevorden lagen bij elkaar en aan de rand van de dorpen bevonden zich één of meerdere 

brinken, waar de koeien en schapen in de ochtend en in de avond bijeengedreven werden. Door 

uitbreidingen van de dorpen kwamen de brinken soms midden in het dorp te liggen (Bron: 

Erfgoednota Coevorden; Spek, 2004). 

 

Het plangebied valt op de gemeentelijke verwachtingskaart binnen de historische kern van Zweeloo. 

Hiermee behoort het plangebied tot één van de oudere erven van Zweeloo. De Kadastrale Minuut uit 

1811-1832 is niet beschikbaar bij de beeldbank van het cultureel erfgoed. Wel is het verzamelplan uit 

die tijd te raadplegen. Deze is weliswaar minder nauwkeurig dan de Kadastrale Minuutplannen zelf, 

maar geeft toch een redelijk beeld van de aanwezigheid van bebouwing in het plangebied (figuur 3). 

De bebouwing lag met name tegen het Wheempad aan. Op een historische kaart uit circa 1860 is 

eveneens bebouwing in het plangebied zichtbaar (figuur 4). Het plangebied ligt nog steeds aan de rand 

van Zweeloo. Noordelijk en oostelijk van het plangebied is de Noord Es aanwezig. Ook lijkt een stuk 

van de toenmalige weg door het plangebied te lopen (figuur 4). Rond 1925 wordt het statenpatroon 

iets gewijzigd waardoor de weg niet meer door het plangebied loopt (figuur 5). De erfinrit zoals die in 

1925 te zien is, is nu nog steeds aanwezig. Deze erfinrit liep dus oorspronkelijk door over de Noord Es 

ten noorden van het plangebied en kwam vervolgens uit bij de woeste grond en het aangrenzende 

beekdal. 

Op de topografische kaart uit 1955 is in het noorden van het plangebied een steilrand te zien (figuur 

6). De ligging van deze steilrand komt in het noorden van het plangebied overeen met de abrupte 

overgang die in de maaiveldhoogte te zien (bijlage 8). De steilrand die net ten oosten van het 

plangebied te zien is in figuur 6, komt niet duidelijk op het AHN terug. Wel steunt deze kaart uit 1955 

dus het idee dat het westen van het plangebied deels is afgegraven. Hoeveel de bodem is afgegraven, 

is niet exact bekend; op basis van het AHN lijkt het ongeveer om 50 cm te gaan (gemeten direct naast 

de overgang in maaiveldhoogte). 

De locaties van de gebouwen zoals die nu aanwezig zijn, zijn gelijk aan de locaties van de gebouwen 

zoals die in 1925 aanwezig zijn. Wel zijn in de loop van de tijd enkele gebouwen iets verplaatst of 

uitgebreid (figuur 6 t/m 8). Volgens www.edugis.nl dateert de boerderij in het plangebied uit 1901. De 

overige gebouwen zijn in de loop van de 20e eeuw gerealiseerd. De ligboxenstal stamt uit 1979 volgens 

de bouwtekeningen (aangeleverd door de opdrachtgever) en is daarmee een vervanging van een 

ouder gebouw dat op de topografische kaarten zichtbaar is. De schuur die ten noorden van de 

http://www.edugis.nl/
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ligboxenstal aanwezig is, is volgens bouwtekeningen daar in 1980 neergezet. Daarvoor bevond de 

schuur zich op de plek van de huidige ligboxenstal. Deze schuur is dus al eens verplaatst. De 

werktuigberging in het westen van het plangebied dateert uit het laatste kwart van de 20e eeuw en de 

schuur in het uiterste noorden dateert uit het begin van de 20e eeuw (bron: informatie aangeleverd 

door de gemeente). 

Huidig gebruik en bodemverstoringen 

Het plangebied is in gebruik als boerenerf, met een boerderij en enkele stallen en kuilplaten. Er is 

erfverharding aanwezig en enkele stukken grasland (zie bijlage 2 voor de huidige situatie). 

Archeologisch gezien zijn er meerdere factoren die voor verstoring van de bodem gezorgd kunnen 

hebben: 

 De voormalige en huidige bebouwing kan de bodem plaatselijk verstoord hebben, omdat de 

bodem ontgraven is voor de aanleg van funderingen. Van de huidige ligboxenstal is een 

bouwtekening geraadpleegd (figuur 9). Hierop is te zien dat de bodem voor de funderingen tot 

85 cm –Mv ontgraven is, en dat er mestkelders onder aanwezig zijn, die tot 160 cm –Mv reiken. 

Ook van de te verplaatsen schuur (B in figuur 2) zijn bouwtekeningen geraadpleegd. Hierop is te 

zien dat het een constructie zonder funderingen betreft. Ter plaatse van de ligboxenstal worden 

gezien de diepe mestkelders geen archeologische resten meer verwacht. Dit is ook de plek waar 

de schuur naartoe verplaatst wordt. Verwacht wordt dat het schuurtje niet voor verstoring van 

de bodem heeft geleid. Van de overige gebouwen is niet bekend hoe diep de funderingen zitten. 

 Verder is op basis van het AHN en het historische kaartmateriaal af te leiden dat het westen van 

het plangebied is afgegraven. Waarschijnlijk gaat dit om zo’n 50 cm. Het oostelijke gedeelte van 

het plangebied lijkt niet te zijn afgegraven, uitgezonder de locatie van de kuilplaten. Het maaiveld 

bij de kuilplaten ligt lager dan de directe omgeving. Verwacht wordt dat de bodem ter plaatse 

van de kuilplaten maximaal 70 cm is afgegraven, maar plaatselijk ook minder (zie hoofdstuk 6). 

De nieuwe woning is gedeeltelijk gepland ter plaatse van deze kuilplaten (zie bijlage 8). 

 Volgens BodemloketTM heeft geen sanering in het plangebied plaatsgevonden die de 

bodemopbouw al heeft aangetast. Volgens de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie 

Drenthe hebben in het plangebied geen grootschalige ontgrondingen en geen zandwinning 

plaatsgevonden. 
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Figuur 3. Het plangebied (blauw omlijnd) op het Verzamelplan van 

het Kadaster uit 1811-1832. Bron: RCE.  

Figuur 4. Indicatieve ligging van het plangebied (rood omlijnd) op 

een historische kaart uit circa 1860. Bron: www.topotijdreis.nl. 
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Figuur 5. Het plangebied (rood omlijnd) op een historische kaart uit 

circa 1925. Bron: www.topotijdreis.nl. 

Figuur 6. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart 

uit circa 1955. Bron: www.topotijdreis.nl. 
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Figuur 7. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart 

uit circa 1980. Bron: www.topotijdreis.nl. 

Figuur 8. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart 

uit circa 2000. Bron: www.topotijdreis.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 
 

Figuur 9. Dwarsdoorsnede van de ligboxenstal. Bron: bouwtekening uit 1979. 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Archeologische verwachting Hoog 

Periode Laat-Paleolithicum-Nieuwe tijd 

Complextypen Kampementen, grafvelden, nederzettingen, sporen van 
landgebruik 

Stratigrafische positie In de top van het pleistocene zand 

Diepteligging Waarschijnlijk vanaf 50 cm -Mv 

 

Aanwezigheid 

Het plangebied ligt op de overgang van een dekzandrug met een esdek naar een grondmorenewelving 

langs een beekdal. Hierdoor vormde het plangebied een aantrekkelijke vestigingsplaats voor 

(pre)historische samenlevingen. Het plangebied zelf ligt relatief hoog en droog en de beek biedt 

drinkwater, vis en transportmogelijkheden. De hoge dekzandrug heeft dan ook een hoge 

archeologische verwachting op resten uit de periode Laat-Paleolithicum-Vroege-Middeleeuwen. 

Ook voor de periode Late-Middeleeuwen-Nieuwe tijd geldt op basis van de ligging in de historische 

kern van Zweeloo volgens de gemeentelijke verwachtingskaart een hoge archeologische verwachting. 

Op basis van het historisch kaartmateriaal is het echter niet aannemelijk dat ter plaatse van de nieuwe 

woning oudere bebouwing uit de Late-Middeleeuwen aanwezig is. Het plangebied is daar immers in 

1811-1832 niet bebouwd, en ook op latere kaarten is het nog lang in gebruik als bouwland. Meer naar 

het zuiden van het plangebied zouden nog wel resten van bebouwing uit de Late-Middeleeuwen en 

Nieuwe tijd aanwezig kunnen zijn; hier is immers in het begin van de 19e eeuw wel bebouwing te zien, 

die vaak indicatief is voor oudere bebouwing. 

Stratigrafische positie en complextypen 

 Archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum worden verwacht in de 

vorm van kampementen, die zich kenmerken door een strooiing van vuursteen, houtskool en 

verbrand bot. De vondstconcentraties zijn ontstaan als gevolg van, al dan niet, intensieve 

activiteiten op een beperkte plek, zoals jachtkampementen met haardkuilen of extractiekampen, 

waar men zich toelegde op het vervaardigen van vuurstenen pijl- en speerpunten. Deze resten 

worden verwacht in de top van het dekzand, indien deze nog volledig intact aanwezig is, dat wil 

zeggen: als er nog een restant van het oorspronkelijke podzolprofiel aanwezig is. Wanneer het 

podzolprofiel is afgetopt en de resten in het eerddek zijn opgenomen, kan de verwachting voor 

het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum worden bijgesteld naar laag. Diepere grondsporen uit 

deze periode worden immers niet verwacht. 

 Archeologische resten uit het Neolithicum-Vroege-Middeleeuwen worden verwacht in de vorm 

van huisplaatsen, die zich kenmerken door de strooiing van vuursteen (Neolithicum) en/of 

aardewerk en huttenleem en grondsporen zoals paalgaten, afvalkuilen, greppels en waterputten. 

Hiervoor geldt tevens dat resten alleen in situ worden verwacht als het oorspronkelijke 

bodemprofiel in het dekzand nog deels intact is. Wanneer het vondstenniveau is opgenomen in 

het eerddek, zouden hieronder nog wel grondsporen aanwezig kunnen zijn, zoals paalkuilen, 

greppels en afvalkuilen.  

 Sporen van begraving kunnen zowel in de vorm van inhumaties als crematies worden 

aangetroffen en kenmerken zich zowel door grondsporen (kringgreppels, grafkuilen) als door 

vondstmateriaal (grafcontainers, grafgiften, gecalcineerd bot), afhankelijk van de periode. 
 Voor wat betreft de periode Late-Middeleeuwen en Nieuwe Tijd worden nederzettingsterreinen 

(huisplaatsen) en sporen van landgebruik verwacht. Nederzettingsterreinen kenmerken zich hier 

door de aanwezigheid van funderingsresten en paalsporen. Bewoning uit de Late-Middeleeuwen 
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zal naar verwachting sporen van houtbouw in de bodem hebben achtergelaten, terwijl bebouwing 

in de Nieuwe Tijd vaak uit steen bestaat. Sporen van landgebruik uit de Late-Middeleeuwen en 

Nieuwe Tijd betreffen met name zaken die te relateren zijn aan het achtererf van een huis, zoals 

afvalkuilen, beer- en waterputten en sporen van nijverheid op een erf.  Maar ook ploegsporen zijn 

niet uit te sluiten. 

 
De kans dat nog archeologische resten en/of sporen aanwezig zijn, hangt dus nauw samen met de 

mate waarin de bodem in het plangebied nog intact is. Op basis van het bureauonderzoek kan worden 

geconcludeerd dat het westen van het plangebied waarschijnlijk 50 cm is afgegraven. Of hiermee ook 

het relevante archeologische niveau is verdwenen, is niet bekend. Dit hangt immers af van de dikte 

van het oorspronkelijk aanwezige eerddek, en deze is niet bekend. Ter plaatse van de aanwezige 

bebouwing in het westen van het plangebied zal een eventuele vondstenlaag waarschijnlijk al wel zijn 

verdwenen; hier is de bodem na de afgraving immers nog dieper verstoord door de aanleg van 

funderingen. 

Ter plaatse van de ligboxenstal is ten behoeve van de mestkelders de bodem zo diep ontgraven dat 

een eventuele archeologische laag hier al verdwenen is en ook geen ondiepe grondsporen meer 

worden verwacht. Zeer diepe grondsporen zoals waterputten zouden nog wel aanwezig kunnen zijn. 

Ter plaatse van de kuilplaten is de bodem (op basis van het AHN) waarschijnlijk maximaal 70 cm 

ontgraven. Ook hiervoor geldt dat het afhangt van de oorspronkelijke dikte van het eerddek of hier 

nog vondsten aanwezig kunnen zijn. De dikte van het eerddek bepaald immers in hoeverre de 

oorspronkelijke top van het dekzand eronder al dan niet afgegraven dan wel vergraven is. Om te 

bepalen in hoeverre de bodem nog intact is, is een verkennend booronderzoek nodig. 
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10. Conclusie en advies 

Conclusie 

Uit het vooronderzoek blijkt dat het plangebied in principe een hoge archeologische verwachting heeft 

op archeologische resten en/of sporen uit alle periodes. Deze verwachting is gebaseerd op de 

landschappelijke ligging van het plangebied op de overgang van een dekandrug met een esdek naar 

een grondmorenewelving langs een beekdal, de grote hoeveelheid archeologische vondsten in de 

omgeving en de aanwezigheid van historische bebouwing in het zuiden van het plangebied. 

 

In hoeverre daadwerkelijk nog archeologische resten aanwezig kunnen zijn hangt af van de intactheid 

van het bodemprofiel. Het westen van het plangebied lijkt op basis van het AHN en historisch 

kaartmateriaal ongeveer 50 cm te zijn afgegraven. Of hiermee een eventuele vondstenlaag is 

verdwenen is niet met zekerheid te zeggen, dit hangt immers af van de dikte van het oorspronkelijke 

eerddek. Ter plaatse van de ligboxenstal is de bodem ten behoeve van mestkelders zo diep ontgraven 

dat hier geen archeologische vondsten en ondiepe grondsporen meer verwacht worden. Ter plaatse 

van het toekomstige huis zijn kuilplaten aanwezig, waardoor de bodem mogelijk al gedeeltelijk 

verstoord is. Tot hoe diep de bodem verstoord is, is niet exact bekend. Eventuele vondstlagen en 

grondsporen zouden hier nog aanwezig kunnen zijn. Bebouwing uit de Late-Middeleeuwen wordt ter 

plaatse van het nieuwe huis niet direct verwacht; deze bevond zich waarschijnlijk meer in het zuiden 

van het plangebied. 

 

Advies 

Het advies bestaat uit meerdere onderdelen: 

 Voor slopen van de ligboxenstal worden geen aanvullende archeologische maatregelen 

voorgesteld. De bodem is hier al zo diep verstoord dat eventuele archeologische resten en sporen 

waarschijnlijk al verdwenen zijn. 

 Verder wordt een schuur verplaatst naar de huidige locatie van de ligboxenstal. Omdat deze 

schuur niet gefundeerd is, en niet gefundeerd gaat worden, word de bodem hierbij nauwelijks 

geroerd. Daarbij komt nog dat de schuur gepland is ter plaatse van reeds verstoorde grond. Ook 

hiervoor geldt dus dat geen aanvullende archeologische maatregelen voorgesteld worden; de 

werkzaamheden vormen immers geen bedreiging voor het archeologische archief. 

 Het nieuwe huis is gedeeltelijk gepland ter plaatse van de kuilplaten, maar komt ook gedeeltelijk 

buiten de kuilplaten te liggen (zie bijlage 8). Omdat niet exact bekend is tot hoe diep de bodem 

hier al verstoord is, kan niet met zekerheid worden gesteld dat geen archeologische resten en of 

sporen meer aanwezig zijn. Geadviseerd wordt om ter plaatse van de nieuwbouw een verkennend 

booronderzoek uit te voeren, om de bodemopbouw en mate van intactheid van de bodem te 

bepalen. Met behulp van de boringen kan het verwachtingsmodel dan worden getoetst en waar 

mogelijk worden bijgesteld. 

 Voor de overige terreindelen wordt aanbevolen om de hoge archeologische verwachting te 

behouden. Op basis van het bureauonderzoek blijkt namelijk dat nog steeds archeologische resten 

en/of sporen aanwezig zouden kunnen zijn. Deze hoge verwachting kan als archeologische waarde 

opgenomen worden in het bestemmingsplan. 

Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. Op grond van de resultaten van het rapport en het 

advies zal het bevoegd gezag (de gemeente Coevorden) een selectiebesluit nemen over de 

daadwerkelijke omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
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11. Geraadpleegde bronnen 

Archeologische kaarten en databestanden 
 Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 

2007. 

 Archeologisch Informatie Systeem (Archis3), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), 

Amersfoort, 2015. 

 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, 3e generatie, IKAW, Rijksdienst voor 

Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), Amersfoort, 2008. 

 www.ahn.nl 

 www.archieven.nl 

 www.ruimtelijkeplannen.nl 

 www.topotijdreis.nl 

 www.bodemloket.nl 

 www.dinoloket.nl 

 www.edugis.nl 

 www.pdok.nl 

 www.planviewer.nl 

 www.dans.easy.knaw.nl 

 www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl 

 Cultuurhistorische waardenkaart Drenthe, 

http://www.drenthe.info/website/geoportaal/index.php?e=@GBI&p=DATASETLIST%7Cc  

 Erfgoednota, Het Kapitaal van Coevorden, gemeente Coevorden 
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Bijlage 1. Archeologische periode-indeling voor Nederland (conform ABR) 

 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    Recent 
 

1945 na Chr. 2050 na Chr. 

    Nieuwe Tijd Late Nieuwe tijd 1850 na Chr. 1945 na Chr. 

  Midden Nieuwe tijd 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Vroege Nieuwe tijd 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    Middeleeuwen Late-Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late-Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    Romeinse Tijd Laat-Romeinse tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    IJzertijd Late-IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege-IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    Bronstijd Late-Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege-Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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Bijlage 2. Situatie 
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Bijlage 3. Inrichtingsschets 
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Bijlage 4. Gemeentelijk beleid 
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Bijlage 5. Geomorfologie 
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Bijlage 6. Landschappelijke eenheden 
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Bijlage 7. Maaiveldhoogte 
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Bijlage 8. Maaiveldhoogte detail 
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Bijlage 9. Bodem 
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Bijlage 10. Archeologische waarden en onderzoeken 
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Bijlage 11. Historische geografie 

 
 
 
 
 
  



40 

 

 


