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Samenvatting 

In opdracht van Roobeek advies, namens dhr. P. Aasman en mevr. A. Beukers,  heeft 

ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek opgesteld voor de locatie Oud-Aalden 8 te 

Aalden in de gemeente Coevorden. Op de locatie is men voornemens om een ligboxenstal en 

werktuigberging af te breken. Op dezelfde locatie is de nieuwbouw voorzien van twee 

wooneenheden, waarbij het uiterlijk van de bestaande stal behouden blijft. De plannen vallen 

binnen de ruimte voor ruimte regeling. Het op het perceel gelegen Rijksmonument blijft buiten 

de ontwikkelingen. 

 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat op basis van aardkundige gegevens, historie en 

archeologische gegevens voor het plangebied een brede hoge archeologische verwachting 

voor de periode laat-paleolithicum t/m late middeleeuwen geldt. De resten worden verwacht 

in de vorm van grondsporen in de top van de ongeroerde bodem, die ter plaatse bestaat uit 

een podzolgrond in dekzand. Het eeuwenlange gebruik van het perceel als boerenerf zal de 

bodem naar verwachting tot een centimeter of 50 geroerd hebben. Dit is zeker het geval ter 

plaatse van de bestaande ligboxenstal, werktuigenberging en de mestkelder. Dus in de zone 

waar de voorziene nieuwbouw gepland is. 

De verwachting is dat de werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw de bodem niet 

dieper zullen verstoren dan de huidige bodemverstoring. 

Het wordt derhalve aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit 

te voeren. 

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem- verstorende activiteiten verplicht is om eventuele 

vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 5.10 (paragraaf 

5.4) van de Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met 

de Gemeente Coevorden.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Roobeek advies, namens dhr. P. Aasman en mevr. A. Beukers,  heeft 

ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek opgesteld voor de locatie Oud-Aalden 8 te 

Aalden in de gemeente Coevorden (zie afbeelding 2). Op de locatie is men voornemens om een 

ligboxenstal en werktuigberging af te breken en nieuwbouw te realiseren van twee 

wooneenheden waarbij het uiterlijk van bestaande stal behouden blijft. De plannen vallen 

binnen de ruimte voor ruimte regeling. Het ook op het perceel gelegen Rijksmonument 

(bouwjaar 1624. nr. 41521), zijnde een boerderij met achterbaander en diepe underschoer, 

blijft buiten de ontwikkelingen. 

Uit de archeologische beleidskaart van de Gemeente Coevorden blijkt dat het plangebied ligt 

op een overgang van diverse archeologische zones en bufferzones (zie afbeelding 1). Als gevolg 

hiervan dient archeologisch onderzoek deel uit te maken van ruimtelijke procedures.1  

Onderhavig bureauonderzoek is een eerste stap in het archeologisch onderzoeksproces. 

Mochten de voorziene werkzaamheden een bedreiging vormen voor te verwachten 

archeologische waarden dan krijgt dit bureauonderzoek mogelijk een vervolg in de vorm van 

een veldonderzoek . 

Het archeologisch bureauonderzoek is uitgevoerd in april 2017. 

 

 
Afbeelding 1. Archeologische beleidskaart van de Gemeente Coevorden.2  

                                                           
1
 Gemeente Coevorden 2012 

2
 Gemeente Coevorden 2012 
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1.2 Doel en Vraagstelling 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting en vervolgens nagaan of de voorziene bodemingrepen schade aan eventuele 

waarden kunnen toebrengen. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal: 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen werkzaamheden? 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

1.3 Administratieve data 

Provincie: Drenthe 
Gemeente: Coevorden 
Plaats Aalden  
Adres/toponiem: Oud Aalden 8 
Kadastrale nrs. S 572 
Kaartblad: 38H 
Opdrachtgever: De heer P. Aasman en mevrouw A. Beukers 

Kerkstraat 14 
7854 PG in Aalden. 

Adviseur Opdrachtgever Roobeek advies 
Dhr. M. Beek 
T 0613141715 

Bevoegd gezag: Gemeente Coevorden 
Centrum coördinaat: 244907/ 534021 
Oppervlakte plangebied: Ruim 700 m

2
 

Onderzoekmeldingsnummer 
Archis 3.0: 

4042356100 

Beheer en plaats van digitale 
documentatie.  

ArGeoBoor, Bûtewei 43, 8408HC Lippenhuizen, 
Dans Easy  
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Afbeelding 2. Ligging van de plangebieden op een topografische kaart uit 2009.3 
 

Afbeelding 3. Detailkaart van het plangebied met de voorziene acties. 

                                                           
3
 Kadaster 2009 
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1.4 Beschrijving plangebied 

Het plangebied is gelegen op de zuidoostgrens van het dorp Aalden. Het perceel is bebouwd 

met van noord naar zuid; een monumentale boerderij (bouwjaar 1624, nr. 8), een ligboxenstal 

(bouwjaar 1985, opp. ruim 700 m2) en een werktuigenberging (bouwjaar 1988) zie afbeelding 

3).4 Ten zuiden van de ligboxenstal en ten oosten van de werktuigenberging bevindt zich een 

mestkelder met een diepte van 1,8 meter.5 

1.5 Voorziene ontwikkeling 

De monumentale boerderij blijft behouden. De ligboxenstal en de werktuigenberging gebouwd 

in de jaren tachtig van de vorige eeuw worden gesloopt. Vervolgens is nieuwbouw voorzien ter 

plaatse van de zuidelijke helft van de bestaande ligboxenstal, de werktuigenberging en een en 

deel van de mestkelder. De nieuwbouw krijgt dezelfde oppervlakte als de huidige ligboxenstal 

en het geraamte zal indien technisch mogelijk bestaan uit de spanten van deze stal. 

De nieuwbouw krijgt geen kruipruimte of kelders. De bodemverstoring blijft daarmee naar 

verwachting beperkt tot de reeds geroerde bovenste bodemlaag. 

2 Archeologisch bureauonderzoek 

Bij het archeologisch bureauonderzoek worden bekende aardkundige, historische en 

archeologische gegevens bestudeerd om te komen tot een gespecificeerde archeologische 

verwachting. De gebruikte bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

2.1 Aardkundige gegevens 

 Uit de geologische kaart blijkt dat de bodemopbouw bestaat uit dekzand (dunner dan 2,0 m-

mv, gele driehoekjes) op keileem van de Formatie van Drenthe (code Dr6).6 

 
Afbeelding 4. Plangebied op een uitsnede van de geologische kaart. 

                                                           
4
 De bouwjaartallen zijn afkomstig uit het BAG-register 

5
 Bron: digitaal archief Coevorden 

6
 Rijks Geologische Dienst 1979 
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Op de geomorfologische kaart (geen afbeelding) is het plangebied gekarteerd als bebouwd 

kom, maar komt aan de zuid- en oostzijde een zone voor die is gekarteerd als dekzandrug met 

of zonder oud- bouwlanddek (code 4K14).7 Ten oosten van het plangebied ligt het beekdal van 

de Westerstroom. Op de dekzandrug, zo blijkt uit de bodemkaart (geen afbeelding), komen 

loodpodzolgronden voor (code cY23) en grondwatertrap VII.8 Dit betekent dat het grondwater 

relatief diep onder het maaiveld voorkomt. Dat het dorp Aalden ligt op een hoog gelegen 

plateau blijkt ook uit een hoogtekaart op basis van het Actuele Hoogtebestand Nederland (zie 

afbeelding 5.9 

Afbeelding 5.Overzichtskaart van het plangebied (paars) op een hoogtekaart op basis van het 

AHN-2.10 

2.2 Historische gegevens en oude kaarten 

De monumentale boerderij op het perceel kent zijn oorsprong in 1624. De plaatsnaam Aalden 

komt al voor in de 1e helft van de 14e eeuw.11 Op militair-topografische kaarten van rond 1800 

is de boerderij niet altijd goed te herkennen.12 Ten oosten en zuiden van de kern van Aalden 

lagen oude akkercomplexen (essen). Op kaarten na 1900 maakt het plangebied deel uit van 

het erf van de boerderij die vanaf 1624 altijd op het perceel heeft gestaan.  

                                                           
7
 Alterra 2008 

8
 Alterra 1965-1998 

9
 AHN 2007-2012 

10
 AHN-2 2007-2012 

11
 Van Berkel en Samplonius 2006 

12
 Versfelt 2003 en Versfelt en Schroor 2005 
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Langs de weg kwam in de 20e eeuw een schuurtje voor, dat stond ten zuiden van het huidige 

schuurtje ten noorden van het plangebied (zie afbeeldingen 6 en 7). Ten zuiden van het 

plangebied lang in 1950 een weg. Op een kaart uit 1960 is deze weg weer verdwenen.13 De 

ligboxenstal en de werktuigenberging zijn 1985 respectievelijk 1988 gebouwd.14 

 
Afbeelding 6. Plangebied op een uitsnede van een kaart van rond 1900.15 

 

  
Afbeelding 7. Plangebied op een uitsnede van een kaart van rond 1950.16 
 

 

 

                                                           
13

 Kadaster 1950-2010 
14

 BAG-register 
15

 Bureau Militaire Verkenningen 1850-1950 
16

 Bureau Militaire Verkenningen 1850-1950 
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2.3 Archeologische gegevens 

6089984: laatmiddeleeuwse kogelpot en steengoed. 

6155628: Kogelpot scherven. De scherven aardewerk zijn relatief klein en verweerd. De 

scherven kunnen van middeleeuwse kogelpot zijn, maar een datering van ijzertijd of romeinse 

tijd is mogelijk. Daarnaast is een vuursteen-afslag gevonden. 

6087774: talrijke vondsten uit de periode neolithicum – vroege middeleeuwen. 

6090740: geen informatie in archis 3.0 kunnen vinden. 

6121983: bewerkt vuursteen midden neolithisch. 

6088769: bewerkt vuursteen mesolithisch 

 

Toelichting AMK-terreinen cursief weergegeven (een-op-een overgenomen van de toelichting 

behorende bij de AMK-terreinen  

14496: Terrein met bewoningssporen uit de Vroege-, en Late Middeleeuwen. Het betreft 

Aalden, zoals weergegeven op de topografische militaire kaart van 1853. Aalden is een oud 

esdorp (typologie T. Spek). Onder de kern bevinden zich mogelijk sporen van vroegere 

bewoning. 

De drie terrein ten westen van het plangebied hebben betrekking op dezelfde waarnemingen: 

9367: Terrein met sporen van bewoning uit Paleolithicum-Bronstijd, onder andere 

Trechterbekercultuur. Voorts begravingen uit Vroege Middeleeuwen. Terrein ligt op een met 

dekzand overstoven keileemplateau. In 1950 werd ten oosten van dit terrein een vroeg-

Middeleeuws grafveld opgegraven. Waarschijnlijk ligt nog een deel in dit terrein. 

9375: Terrein met sporen van een grafveld. Gelegen op een keileemplateau met een dik 

dekzandpakket. Hierop ligt een esdek. In 1950 werd hier een Vroeg Middeleeuws grafveld 

opgegraven. Een deel van dit grafveld is nog in dit terrein aanwezig. Opgraving 1950 BAI (Van 

Giffen). 
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9369: Terrein met sporen van bewoning (Paleolithicum-Bronstijd), waaronder 

Trechterbekercultuur. Tevens sporen van begraving aangetroffen. Het terrein ligt op een 

keileemplateau met een dik dekzandpakket met daar bovenop een esdek. In 1950 werd ten 

westen van dit terrein een vroeg-Middeleeuws grafveld opgegraven. Waarschijnlijk is nog een 

deel van dit grafveld in het terrein aanwezig. 

 

Onderzoeksmeldingen 

(Nrs. 2291225100/2390564100) 

Aan de overzijde van de weg heeft een inventariserend veldonderzoek geleidt tot een 

archeologische begeleiding.17 De archeologische begeleiding van het uitgraven van een 

bouwput heeft geen behoudenswaardige resten aangetroffen.18  

(Nr. 2386206100) 

‘Er zijn geen indicatoren van pre-/ protohistorische menselijke bewoning gevonden. Wel zijn er 

in de directe omgeving van het plangebied archeologische vondsten gemeld. Het 

oorspronkelijke bodemprofiel is tot circa 40 cm onder het huidige oppervlak afgegraven 

waarna later grond is opgebracht. Onder dit niveau is de bodem redelijk gaaf tot gaaf. 

Archeologisch vervolgonderzoek is alleen noodzakelijk indien er bodemingrepen plaats gaan 

vinden tot een grotere diepte dan 40 cm. Geadviseerd wordt om in dat geval archeologische 

waarnemingen te laten verrichten tijdens het bouwrijp maken van het plangebied. Eventuele 

archeologische sporen kunnen dan worden opgetekend, gefotografeerd en voor 

wetenschappelijk onderzoek worden veiliggesteld.19’  

                                                           
17

 Bongers en Bergmans 2010 
18

 Spoelstra 2010 
19

 Jelsma 2003 
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3 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van aardkundige gegevens, historie en archeologische gegevens geldt voor het 

plangebied een brede archeologische verwachting voor de periode laat-paleolithicum t/m late 

middeleeuwen. De resten worden verwacht in de vorm van grondsporen in de top van de 

ongeroerde bodem, die ter plaatse bestaat uit een podzolgrond in dekzand. Het gebruik van 

het perceel als boerenerf zal de bodem tot een centimeter of 50 geroerd hebben. Dit zal zeker 

het geval zijn ter plaatse van de bestaande ligboxenstal, werktuigenberging mestkelder. 

4 Conclusies  

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt?  

Het dorp Aalden waarbinnen het plangebied ligt, bevindt zich op een hooggelegen 

keileemplateau afgedekt met een dunne laag dekzand. Het perceel is tenminste vanaf 

1624 in gebruik als boerenerf.  

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

In het plangebied kunnen onder een geroerde bodemlaag met een verwacht dikte van 

40 – 50 cm archeologische waarden verwacht worden uit de periode laat-

paleolithicum – late middeleeuwen.  

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Als gevolg van het gebruik van het perceel als boerenerf is de verwachting dat een 

eventuele archeologische laag en ondiepe grondsporen van met name steentijd 

vindplaatsen sterk aangetast zijn. Wel worden diepere grondsporen verwacht uit de 

late middeleeuwen en ouder. Complextype is onbekend. Er is sprake van een brede 

verwachting. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden?  

De nieuwbouw zal grotendeels plaatsvinden ter plaatse van de bestaande ligboxenstal, 
de werktuigenberging en mestkelder. De verwachting is dat de toekomstige 
bouwwerkzaamheden, ondiepe fundering, geen kruipruimte of kelder een 
bodemverstoring met zich mee brengt die niet dieper zal zijn dan de dikte van de 
huidige geroerde laag. Archeologische resten worden derhalve niet bedreigd. 

5 Aanbeveling 

Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. 

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem- verstorende activiteiten verplicht is om eventuele 

vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 5.10 (paragraaf 

5.4) van de Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met 

de Gemeente Coevorden. 
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