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Samenvatting 

In opdracht van Eelerwoude b.v. heeft Transect b.v. in mei 2017 een archeologisch Inventariserend 

veldonderzoek (IVO) verkennende fase uitgevoerd in een plangebied aan het Wheempad 1 in Zweeloo 

(gemeente Coevorden). De aanleiding van het onderzoek vormt een eerder uitgevoerd 

bureauonderzoek ten behoeve van de herontwikkeling van het plangebied, waar het voornemen 

bestaat een nieuwe woning en stallen te realiseren (Verboom-Jansen, 2017). Tijdens dit onderzoek is 

vastgesteld dat tijdens de voorgenomen ingrepen in het plangebied waarschijnlijk archeologische 

waarden verstoord kunnen worden. Daarom wordt geadviseerd een aanvullend archeologisch 

onderzoek uit te voeren.  

Het advies tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek is overgenomen door het bevoegd gezag, de 

gemeente Coevorden. Onderhavig onderzoek en rapport geeft invulling aan dit advies, in de vorm van 

een Inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

Op basis van het veldonderzoek is vastgesteld dat het onderzochte gebied een lage verwachting heeft 

op het aantreffen van intacte archeologische resten. In alle boringen is een verstoring van de 

ondergrond aangetroffen, tot een diepte uiteenlopend van 70 tot 145 cm -Mv. Deze verstoringen zijn 

aangetoond aan de hand van zwart landbouwplastic. De verstoringen hebben de top van het dekzand 

verwijderd, waardoor geen sprake meer is van een archeologisch relevant niveau binnen het 

onderzochte deel van het plangebied.  

Naar verwachting zullen bij de voorgenomen ingrepen in het onderzochte deel van het plangebied, de 

bouw van een woning, geen archeologische resten verstoord worden.  

Advies 
In het onderzochte gebied is een zeer lage verwachting op het aantreffen van intacte archeologische 

resten vastgesteld. Het is onwaarschijnlijk dat bij de voorgenomen ingrepen intacte archeologische 

resten verstoord zullen worden. Daarom adviseren wij het om de voorgenomen ingrepen in het 

onderzochte gebied doorgang te laten vinden, zonder de noodzaak tot aanvullend onderzoek. 

Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Coevorden, om op basis van de resultaten van dit 

onderzoek en het afgegeven advies een selectiebesluit te nemen.  

Kanttekening 
Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dienen deze 

conform de Erfgoedwet 2016 te worden gemeld bij de gemeente Coevorden. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van Eelerwoude b.v. heeft Transect b.v. in mei 2017 een archeologisch Inventariserend 

veldonderzoek (IVO) verkennende fase uitgevoerd in een plangebied aan het Wheempad 1 in Zweeloo 

(gemeente Coevorden). De aanleiding van het onderzoek vormt een eerder uitgevoerd 

bureauonderzoek ten behoeve van de herontwikkeling van het plangebied, waar het voornemen 

bestaat een nieuwe woning en stallen te realiseren (Verboom-Jansen, 2017). Tijdens dit onderzoek is 

vastgesteld dat tijdens de voorgenomen ingrepen in het plangebied waarschijnlijk archeologische 

waarden verstoord kunnen worden. Daarom wordt geadviseerd een aanvullend archeologisch 

onderzoek uit te voeren.  

Het advies tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek is overgenomen door het bevoegd gezag, de 

gemeente Coevorden. Onderhavig onderzoek en rapport geeft invulling aan dit advies, in de vorm van 

een Inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

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 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende 

fase.  

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke 

bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de 

landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan 

een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt 

was voor de mens.  

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 

kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 

de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform protocol 4003 (inventariserend veldonderzoek) van de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.0 (KNA 4.0). 
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3. Achtergrondinformatie en archeologische verwachting 

Op voorhand van onderhavig veldonderzoek heeft in het plangebied heeft een archeologisch 

bureauonderzoek plaatsgevonden (Verboom-Jansen, 2017; onderzoeksmeldingsnummer 

4040388100). 

Op grond van het bureauonderzoek is vastgesteld dat het gebied op een dekzandrug is gepositioneerd. 

Op dit dekzandpakket is waarschijnlijk een plaggendek aanwezig. Dit plaggendek kan het 

archeologische niveau beschermen tegen de (sub-)recente werkzaamheden in het plangebied. Hoewel 

op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en historisch kaartmateriaal duidelijk wordt 

dat een deel van het plangebied tot circa 50 cm is ontgraven, kan de onderzijde van het plaggendek en 

(een deel van de) oorspronkelijke bodemopbouw nog intact zijn. Eventuele archeologische waarden 

onder dit afgegraven plaggendek kunnen daarom nog aanwezig zijn in het plangebied. 

Daarom is de verwachting voor nederzettingen uit de periodes Laat-Paleolithicum tot Vroege 

Middeleeuwen middelhoog. Deze verwachting wordt ondersteund door de nabijheid van de 

historische dorpskern van Zweeloo. Binnen het deel van het plangebied waar de ondergrond verstoord 

gaat worden door de voorgenomen nieuwbouw van een woning geldt een onbekendheid met de 

bodemopbouw. Daarom worden aanvullende onderzoekstappen voorgesteld om de aanwezigheid van 

eventuele archeologische resten ter plaatse van de voorgenomen ontwikkelingen in beeld te brengen.  

Dit archeologisch onderzoek zal zich beperken tot een vastgesteld zoekgebied waarin men 

voornemens is de nieuwe woning te realiseren, conform het advies afgegeven door Verboom-Jansen 

(2017) en in overeenstemming het advies van het bevoegd gezag, de gemeente Coevorden (bijlage 5). 

De ligging van het volledige plangebied op de topografische kaart is weergegeven in figuur 1. De 

ligging van het onderzoeksgebied ten opzichte van het volledige plangebied is weergegeven in figuur 

2.  
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart. Bron topografische kaart: 

PDOK. 
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Figuur 2. De ligging van het zoekgebied waarop onderhavig onderzoek zich 
richt (blauw omlijnd) ten opzichte van het eerder onderzochte volledige 
plangebied (rood omlijnd). Gebaseerd op Verboom-Jansen (2017). 
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4. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoekstrategie Verkennend booronderzoek 

Aantal boringen 5 

Type boor Edelmanboor 

Boordiameter 7 cm  

Maximale boordiepte 180 cm -Mv. 

 

Werkwijze 
Het doel van het veldonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 

het plangebied, zoals deze is opgesteld in het bureauonderzoek (Verboom-Jansen, 2017). Hiertoe is in 

het plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd. De verkennende boringen zijn gebruikt 

om de mate van intactheid van de bodem te bepalen, inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de 

exacte landschappelijke ligging van het plangebied. In totaal zijn in het plangebied 5 boringen gezet 

(boring 1-5; bijlage 2). De verkennende boringen zijn handmatig gezet met behulp van een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen zijn gezet tot een diepte van maximaal 180 cm 

-Mv.  

De boorkernen van boringen zijn gefotografeerd, waarna ze zijn beschreven volgens de NEN5104 en 

de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Deze foto’s en 

beschrijvingen zijn terug te vinden in bijlage 3 en 4. De boringen zijn zo gelijkmatig mogelijk verdeeld 

in het plangebied. De ligging van de boringen is opgenomen in bijlage 2. De hoogteligging ten opzichte 

van NAP van de boorpunten is afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

Veldwaarnemingen 
Het onderzoeksgebied is ten tijde van het veldonderzoek grotendeels deels verhard met een aantal 

betonplaten. In het overige deel van het plangebied is een halfverharding van grind tussen het gras 

aanwezig. In het gehele onderzochte gebied ligt puin en grind aan het maaiveld. Er zijn geen 

archeologische indicatoren waargenomen. Het maaiveld zelf oogt relatief vlak. Een overzicht van de 

situatie in het gebied is weergegeven in figuur 3.  

 

  

Figuur 3. De linker foto betreft de westzijde van het onderzochte gebied, de rechterfoto de oostzijde van het 
onderzochte gebied. 
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Lithologie en bodemopbouw  

• Moderne bouwvoor/verstoringspakket. 

Ten noorden van de kuilplaten (boring 1 en 2) is vanaf maaiveld tot een diepte van 145 cm -Mv 

een pakket matig siltig, matig humeus zand aangetroffen. Ten zuiden van de kuilplaten (boring 3, 

4 en 5) reikt dit pakket tot een diepte van 70-75 cm -Mv. Dit zandpakket is bont gekleurd, met als 

hoofdkleur grijsbruin tot donkergrijsbruin. In dit pakket zijn grof puin, zwart landbouwplastic en 

grof grind aangetroffen. Deze laag is geïnterpreteerd als een verstoringspakket, waar mogelijk 

restanten kuilvoer in zijn opgenomen. De onderzijde van dit pakket is zeer scherp begrensd. 

• Natuurlijke ondergrond 

Onder het verstoringspakket is de natuurlijke ondergrond aanwezig. In boringen 2 tot en met 5 

bestaat de natuurlijke ondergrond uit een pakket zwak siltig matig fijn zand. Dit zand is beigegeel 

van kleur en is goed gesorteerd. Het betreft waarschijnlijk een pakket dekzand. In boring 1 

bestaat de natuurlijke ondergrond uit een pakket sterk lemig, matig fijn zand, dat veel grind 

bevat. Het betreft waarschijnlijk keileemafzetting, waar het dekzand van af is gegraven. Alle 

boringen zijn geëindigd in het dekzand of het keileem, op dieptes van 110 tot 180 cm -Mv. Er zijn 

geen aanwijzingen voor bodemvorming aangetroffen in het dekzandpakket. 

Archeologische indicatoren 
Tijdens het veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Opgemerkt moet 

worden dat het opsporen van indicatoren niet het hoofddoel van dit onderzoek is geweest. Het 

opsporen van archeologische indicatoren vereist een meer intensieve en gebiedsgerichte 

onderzoeksstrategie. 

Archeologische interpretatie 
Tijdens het veldonderzoek is vastgesteld dat het plangebied een lage verwachting heeft op het 

aantreffen van archeologische resten. Deze verwachting is gebaseerd op een verstoorde 

bodemopbouw tot in het de natuurlijke ondergrond, het dekzand of keileem. In de top van deze 

natuurlijke afzettingen zijn geen sporen van bodemvorming waargenomen. 

Deze verstoringen zin tevens  aangetoond aan de hand van de aanwezigheid van plastic tot in de top 

van de natuurlijke ondergrond. Op basis hiervan is te stellen dat een eventueel plaggendek en  de 

hieronder aanwezige vondsten niet meer aanwezig zijn in het plangebied. De verstoringen reiken tot 

een diepte van 70-145 cm -Mv en zijn het gevolg van het vergraven van het gebied ten behoeve van 

kuilvoer. 

Het plangebied ligt landschappelijk gezien op een dekzandrug. Normaal gesproken heeft een 

dergelijke dekzandrug een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten. Door de 

eerder aangetoonde verstoringen tot in de top van deze afzettingen kan deze verwachting echter 

worden bijgesteld naar een lage verwachting. Het is echter onduidelijk of deze dekzandrug in het 

gehele plangebied op dergelijke wijze verstoord is geraakt. 
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5. Conclusies en advies 

Conclusie 
Op basis van het veldonderzoek is vastgesteld dat het onderzochte gebied een lage verwachting heeft 

op het aantreffen van intacte archeologische resten. In alle boringen is een verstoring van de 

ondergrond aangetroffen, tot een diepte uiteenlopend van 70 tot 145 cm -Mv. Deze verstoringen zijn 

aangetoond aan de hand van zwart landbouwplastic. De verstoringen hebben de top van het dekzand 

verwijderd, waardoor geen sprake meer is van een archeologisch relevant niveau binnen het 

onderzochte deel van het plangebied.  

Naar verwachting zullen bij de voorgenomen ingrepen in het onderzochte deel van het plangebied, de 

bouw van een woning, geen archeologische resten verstoord worden.  

Advies 
In het onderzochte gebied is een zeer lage verwachting op het aantreffen van intacte archeologische 

resten vastgesteld. Het is onwaarschijnlijk dat bij de voorgenomen ingrepen intacte archeologische 

resten verstoord zullen worden. Daarom adviseren wij het om de voorgenomen ingrepen in het 

onderzochte gebied doorgang te laten vinden, zonder de noodzaak tot aanvullend onderzoek. 

Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Coevorden, om op basis van de resultaten van dit 

onderzoek en het afgegeven advies een selectiebesluit te nemen.  

Kanttekening 
Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dienen deze 

conform de Erfgoedwet 2016 te worden gemeld bij de gemeente Coevorden. 

.  
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6. 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, 2016. 

• www.ahn.nl 

• www.ruimtelijkeplannen.nl 

• www.planviewer.nl 

• www.topotijdreis.nl 

• www.bodemloket.nl 

• www.dinoloket.nl 

• www.edugis.nl 

Literatuur 

Verboom-Jansen, M. 2017, Zweeloo, Wheempad 1, gemeente Coevorden (DR): een archeologisch 

bureauonderzoek, Utrecht (Transect-rapport 1246) 
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 Archeologische periode-indeling voor Nederland 

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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 Boorpuntenkaart 
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 Boorfoto’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boring 1: 0-180 cm -Mv. 

Boring 2: 0-170 cm -Mv. 

Boring 3: 0-100 cm -Mv. 
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Boring 4: 0-100 cm -Mv. 

Boring 5: 0-110 cm -Mv. 



17 
 

 Boorstaten 

 
Legenda 
 
Textuurindeling (NEN 5104) 
Hoofdnaam Toevoeging [Org, 

Gr] 
Gradiënt toevoeging Laaggrens 

LG = grind g = grindig 1 = zwak d = diffuus 
Z = zand z = zandig 2 = matig g = geleidelijk 
L = leem s = siltig 3 = sterk s = scherp 
K = klei k = kleiig 4 = uiterst  
V = veen h = humeus   
 m = mineraalarm   

 
Karakteristieken en plantenresten 
VAM (amorfiteit) Plantenresten (plr) Consist(entie) M50 (mediaan) Alleen voor zand 
1 = Zwak amorf ri = riet ST = stevig 75-105 uiterst fijn 
2 = Matig amorf ho = hout MST = matig stevig 105-150 zeer fijn 
3 = Sterk amorf ze = zegge MSL = matig slap 150-210 matig fijn 
 wo – wortels SL = slap 210-300 matig grof 
 plr = ongedef. ZSL = zeer slap 300-420 grof 
   420-600 zeer grof 

 
Nieuwvormingen en grondwater 
Ca (kalkgehalte, CaCO3) Fe (roestvlekken) Oxidatie/reductie [o/r] GW (grondwater) 
1 = afwezig 1 = afwezig o = oxidatie GW = grondwater 
2 = matig kalkhoudend 2 = ijzerhoudend or = oxidatie/reductie GHG = gem. hoogste 

grondwaterstand 
3 = kalkhoudend 3 = sterk ijzerhoudend r = reductie GLG = gem. laagste 

grondwaterstand 
    

 

Classificatie en interpretatie 
Bodemhorizont (Hor.; volgens De 
Bakker & Schelling, 1989) 

Monstername (M) Lithogenese (lith.) 

BHA X (boring) – XXX {diepte in cm) OMG = Omgezet 
BHB  BOV = Bouwvoor 
  DEZ = Dekzand 
BHBC  KL = Keileem 
BHC   
…   

 
Bijzonderheden 
Archeologische indicatoren en afkortingen in de kolom ‘bijzonderheden’ 
gg = goed gesorteerd gr = grindje L = leem (verbrand) 
mg = matig gesorteerd plr = plantenresten BT = bot 
sg = slecht gesorteerd Fe conc = ijzerconcreties AW = aardewerk 
 Mn conc = mangaanconcreties VST = vuursteen 
ga = goed afgerond Mn = Mangaan BS = baksteen/puin 
ma = matig afgerond spik = spikkel FOSF = fosfaat 
sa = slecht afgerond gevl = gevlekt HK = houtskool 
 sch = schelpen  
 bijm = bijmenging (+ text.)  
 



Projectnaam Zweeloo, Wheempad 1 Boorpuntnummer 1

Projectcode

Beschrijver: J. Rap

Boormethode: Edelmanboor Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik boerenerf

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat 17,9 m NAP GWS na boring - Geom. kaart zEZ23: hoge zwarte enkeerdgrond in  lemig fijn zand

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

55 Zs2 g1 h1 - 1 grbr s - mf - - 2 - X - OMG PUIN

80 Zs2 g1 h1 - 1 dogrbr s - mf - - 2 - X - OMG Plastic en puin

745 Zs2 g1 h1 - 1 brgr/begr s - mf - - 2 - X - OMG bontgekleurd, sterk geroerd, puin

180 Zl2 g2 - - - liblgr eb zst mf - - 2 - C - KL natuurlijk vuursteen

Projectnaam Zweeloo, Wheempad 1 Boorpuntnummer 2

Projectcode

Beschrijver: J. Rap

Boormethode: Edelmanboor Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik boerenerf

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat 18,0 m NAP GWS na boring - Geom. kaart zEZ23: hoge zwarte enkeerdgrond in  lemig fijn zand

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

45 Zs2 g1 h1 - 1 grbr s - mf - - - - X - OMG puin en plastic

95 Zs2 g1 h1 - 1 grbr/dobr s - mf - - 2 - X - OMG puin

145 Zs2 g1 h1 - 2 dogr/br s - mf - - 2 - X - OMG grof puin

170 Zs1 g1 - - - bege eb - mf - - - - C - DEZ goede sortering

17040052

19-5-2017

4544776100

245.778

534.997

-

17040052

245.770

534.996

-

19-5-2017

4544776100



Projectnaam Zweeloo, Wheempad 1 Boorpuntnummer 3

Projectcode

Beschrijver: J. Rap

Boormethode: Edelmanboor Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik boerenerf

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat 17,8 m NAP GWS na boring - Geom. kaart zEZ23: hoge zwarte enkeerdgrond in  lemig fijn zand

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

40 Zs2 g1 h1 - 1 grbr s - mf - - 2 - X - OMG grof puin

75 Zs2 g1 h1 - 1 dogrbr/bege s - mf - - 2 - X - OMG grof puin

100 Zs1 g1 - - - bege eb - mf - - - - C - DEZ zeer homogeen, goede sortering

Projectnaam Zweeloo, Wheempad 1 Boorpuntnummer 4

Projectcode

Beschrijver: J. Rap

Boormethode: Edelmanboor Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik boerenerf

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat 17,8 m NAP GWS na boring - Geom. kaart zEZ23: hoge zwarte enkeerdgrond in  lemig fijn zand

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

50 Zs2 g2 h1 - 1 grbr s - mf - - 2 - X - OMG grof puin en grind

70 Zs2 g1 h1 - 1 dogrbr/bege s - mf - - 2 - X - OMG sterk geroerd

100 Zs1 g1 - - - bege eb - mf - - - - C - DEZ goede sortering

-

17040052

19-5-2017

4544776100

245.777

534.988

17040052

19-5-2017

4544776100

245.773

534.979

-



Projectnaam Zweeloo, Wheempad 1 Boorpuntnummer 5

Projectcode

Beschrijver: J. Rap

Boormethode: Edelmanboor Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik boerenerf

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart bebouwd

Z-coordinaat 17,9 m NAP GWS na boring - Geom. kaart zEZ23: hoge zwarte enkeerdgrond in  lemig fijn zand

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

50 Zs2 g2 h1 - 1 grbr s - mf - - 2 - X - OMG ophoogmateriaal met veel grind

75 Zs2 g1 h2 - 1 dogrbr s - mf - - 2 - X - OMG opgebracht/geroerd, plastic

80 Zs2 g1 - - 1 librgr s - mf - - 2 - X - OMG verploegd, plastic aan top

110 Zs1 g1 - - - bege eb - mf - - - - C - DEZ goede sortering

-

17040052

19-5-2017

4544776100

245.782

534.981



Van: Inge Rensink <I.Rensink@eelerwoude.nl> 
Verzonden: dinsdag 25 april 2017 15:42 
Aan: 'Thijs Nales' 
Onderwerp: Aanvullend onderzoek Wheempad 1, Zweeloo 
 
Beste Thijs, de resultaten van het onderzoek aan het Wheempad 1 te Zweeloo zijn door de gemeente 
Coevorden beoordeeld.  
Kun je, overeenkomstig jullie advies, een offerte voor vervolgonderzoek/de benodigde boringen 
uitbrengen?  
En kun je aangeven op welke termijn jullie die werkzaamheden kunnen inplannen/uitwerken?  
Zie hieronder de mailwisseling met de gemeente ter info.  
 
 
 
Goedemiddag Inge, 
 
Archeologie 
Het onderzoek en de aanbeveling is akkoord. Dit betekent dat er ter plekke van het beoogde huis een 
booronderzoek uitgevoerd dient te worden.  
Aangezien er sprake is van een herziening van het bestemmingsplan, dient er met betrekking tot 
archeologie duidelijkheid te zijn voordat het bestemmingsplan ter inzage komt. 
Dit booronderzoek dient uitgevoerd te worden voordat het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd 
(omdat uit het onderzoek kan volgen dat er archeologische resten in de bodem liggen; die resten kunnen 
nader onderzoek vergen). 
Mocht na het verkennend booronderzoek nog dergelijk vervolgonderzoek nodig zijn dan kan dit in de 
regels van het bestemmingsplan worden opgenomen. 
Het uit te voeren verkennend booronderzoek is essentieel om de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling aan 
te tonen. 
 
Historische bijgebouwtje 
Verder wordt aangegeven het historisch bijgebouwtje wordt verplaatst waarbij feitelijk een nieuw 
gebouw met gebruikmaking van het oude gebint wordt gerealiseerd. Dit vinden wij een prima oplossing. 
 
Mocht je nog vragen hebben, laat het dan even weten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Helena de Wit 
 
 
 
Van: Inge Rensink [mailto:I.Rensink@eelerwoude.nl]  
Verzonden: dinsdag 11 april 2017 09:23 
Aan: Helena de Wit - Bolding 
Onderwerp: RE: Stand van zaken bp Wheempad 1 
 
Beste Helena,  
 
De resultaten van het archeologisch bureauonderzoek zijn bekend, zie bijlage. 

mailto:I.Rensink@eelerwoude.nl


Zou je het rapport willen (laten) toetsen en aan kunnen geven of jullie mee gaan in de conclusie/het 
advies (hs 10). 
Verder hoor ik graag of het verkennend booronderzoek dat wordt voorgesteld naar jullie mening nu moet 
worden uitgevoerd of dat dit ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwe woning 
kan.  
 
Met vriendelijke groet, 
Eelerwoude 
 
Inge Rensink 

 
Met vriendelijke groet, 
Eelerwoude 
 
Inge Rensink 
 
 
 
 
 

 

Eelerwoude 
 
Mossendamsdwarsweg 3 
7472 DB Goor 
Postbus 53 
7470 AB Goor 
Tel: 0547-263515 
Fax: 0547-263315 
www.eelerwoude.nl 

 
Bespaar papier, moet u deze e-mail echt printen? 
 

 
 
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Openbaarmaking, verspreiding, vermenigvuldiging en/of 
verstrekking van informatie uit dit e-mail bericht aan derden is niet toegestaan. Aan de informatie uit dit e-mail bericht en ieder 
aangehecht bestand kunnen geen rechten worden ontleend en Eelerwoude aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als 
gevolg van onjuistheden. Ook wordt e-mail niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen en/of rechtsbetrekkingen. Aan 
persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend. 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen de Algemene Voorwaarden van Eelerwoude B.V. 
van toepassing (DNR2005 of RVR2015). Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele 
inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door 
Eelerwoude B.V. Nederlands recht is exclusief van toepassing.  

http://www.eelerwoude.nl/
http://www.eelerwoude.nl/algemene-voorwaarden/
http://www.twitter.com/eelerwoude
http://www.eelerwoude.nl/
http://www.linkedin.com/company/eelerwoude
http://www.eelerwoude.nl/algemene-voorwaarden/
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