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Samenvatting

Op 31 mei 2010 heeft aan de Almaatsweg te Benneveld, gemeente Coevorden, 
provincie Drenthe, een inventariserend archeologisch veldonderzoek 
plaatsgevonden (zie Figuur 1). De aanleiding voor het onderzoek is de 
voorgenomen bouw van een woning ten zuidoosten van Almaatsweg 11. Doel 
van het onderzoek is vast te stellen of  er in het plangebied archeologische 
waarden aanwezig zijn. Het onderzoek bestaat uit een bureau- en een 
veldonderzoek. Bij het bureauonderzoek zijn bronnen geraadpleegd op het 
gebied van fysische geografie, archeologie en historische geografie. Tijdens het 
veldonderzoek zijn zes boringen geplaatst om archeologische indicatoren op te 
sporen en om de gaafheid van de bodem te bepalen.

Het te bebouwen deel van het perceel is circa 0,2 hectare groot. Alleen 
dit deel is onderzocht. Het plangebied ligt op een zandrug en bevindt zich 
binnen een terrein van archeologische waarden, waar bewerkt vuursteen is 
gevonden uit het mesolithicum en neolithicum. In 1991 bleek de bodem hier 
nog redelijk intact te zijn. Tijdens het veldonderzoek bleek de bodem echter 
circa 80 centimeter te zijn afgegraven waardoor de C-horizont onder de 
bouwvoor is komen te liggen. De opgeboorde grond is gezeefd, maar er zijn 
geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het advies luidt daarom geen 
nader archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. 



Figuur 1: Benneveld, Almaatsweg: de begrenzing van het plangebied is met een rode lijn 
aangegeven. [Naar: ANWB, 2004. Topografische Atlas Drenthe 1:25 000. 
ANWB bv, Den Haag. Een vierkant raster komt overeen met een vierkante 
kilometer. De kaart is naar het noorden gericht.]



1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel (KNA 3.1 LS01)

In opdracht van de heer G. Vrielink, is een plangebied aan de Almaatsweg te 
Benneveld onderzocht op het voorkomen van archeologische waarden (zie 
Figuur 1). De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van een 
woning op het westelijke deel van het perceel. De hiermee gepaard gaande 
graafwerkzaamheden zullen eventueel aanwezige archeologische grondsporen 
verstoren. De verstoringsdiepte was ten tijde van het onderzoek nog niet 
bekend. 

Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend 
veldonderzoek middels grondboringen. Het doel van het bureauonderzoek is 
het opstellen van een archeologisch verwachtingsmodel van het gebied aan de 
hand van beschikbare fysisch-geografische, archeologische en historisch-
geografische informatie. Tijdens het veldonderzoek is dit verwachtingsmodel 
getoetst. Het doel van het veldonderzoek is het vaststellen van de 
aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied. Hierbij wordt 
gekeken naar de bodemopbouw, de mate waarin deze intact is en naar het 
voorkomen van archeologische indicatoren, zoals aardewerk, metalen 
voorwerpen, bouwmateriaal, bewerkt vuursteen, bewerkt en verbrand bot en 
houtskool.

Figuur 2: Benneveld, Almaatsweg: foto van het plangebied, genomen richting het oosten.
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1.2 Locatie en administratieve gegevens (KNA 3.1 LS01, LS02)

Het plangebied ligt aan de zuidoostzijde van Benneveld, gemeente Coevorden, 
ten zuidoosten van Almaatsweg nummer 11 (zie Figuur 1). Het onderzochte 
terrein beslaat alleen de plaats van de geplande nieuwbouw. De omvang van 
het plangebied is circa 0,2 hectare en ten tijde van het onderzoek was dit 
terrein in gebruik als grasland (zie Figuur 2). Voor een overzicht van de 
administratieve gegevens wordt verwezen naar Tabel 1.

Tabel 1: Benneveld, Almaatsweg: administratieve gegevens van het onderzoek.

Soort Onderzoek Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek (IVO) - verkennende fase

Provincie Drenthe

Gemeente Coevorden

Plaats Benneveld

Locatie / Projectnaam Almaatsweg

Kaartblad 17G

Coördinaten hoekpunten 
onderzoekslocatie 

NO – 247,172/532,578 ZO – 247,193/532,555
ZW – 247,154/532,545 NW – 247,129/532,569

Status terrein (AMK-nr); ARCHIS-nrs -

Bevoegde overheid Gemeente Coevorden

Toetsing namens bevoegde overheid Gemeentelijk archeoloog drs. E.E.A. van der Kuijl

Opdrachtgever dhr. G. Vrielink

Fase planprocedure bouwaanvraag

ARCHIS CIS-code 41209

ISSNnr. 1871-269X

Steekproef projectcode 2010-06/06

Geomorfologie dekzandrug

Oppervlakte circa 0,2 hectare

NAP hoogte maaiveld circa 15,2 meter +NAP

Maximale diepte onderzoek 125 cm onder het maaiveld

Uitvoering  veldwerk 31 mei 2010

Beheer en plaats documentatie De Steekproef bv / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Noordelijk 
Archeologisch Depot te Nuis / Drents Plateau / E-depot / DINO-loket 
(boorgegevens)
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2. Bureauonderzoek

2.1 Bronnen
Tijdens het bureauonderzoek is de bestaande relevante kennis van de 
onderzoekslocatie verzameld. Daartoe zijn de in Tabel 2 weergegeven bronnen 
geraadpleegd. Aan de hand van het bureauonderzoek is een archeologisch 
verwachtingsmodel opgesteld.

Tabel 2: Benneveld, Almaatsweg: gebruikte bronnen en kaarten. 

Actueel Hoogtebestand Nederland [www.ahn.nl]

ANWB, 2004. Topografische Atlas Drenthe 1:25 000. ANWB bv, Den Haag, p.53.

Centraal Archeologisch Archief (CAA) en Centraal Monumenten Archief (CMA) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) [ARCHIS].

http:\\earth.google.com

Indicatieve Kaart Archeologisch Waarden (IKAW) [ARCHIS]

Jelsma, J. 1991. Ruilverkavelingsgebied Mars- & Westerstroom. Een Archeologische Kartering, Inventarisatie en 
Waardering. Groningen.

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.1. College voor de Archeologische Kwaliteit (www.sikb.nl)

Mulder, F.J. de, e.a. (eds.). 2003. De Ondergrond van Nederland. Wolters-Noordhoff Groningen/Houten.

Nijland, G., R.J. de Lange en J.C. Smittenberg 1982. Milieukartering Drenthe 1974-1978. III Fysische Geografie. Bijlage II: 
Fysisch Geografische Kaart van Drenthe schaal 1:50000. Rapport Provinciale Planologische Dienst van Drenthe, Assen, 
blad 5.

Richtlijnen voor Archeologisch Bureau- en Veldonderzoek in de Provincie Drenthe (versie 1.0, 21 maart 2006).

Rijks Geologische Dienst, 1979. Geologische Kaart van Nederland 1:50000. Blad 17 Oost Emmen. Haarlem, Rijks 
Geologische Dienst, Haarlem.

Stichting voor Bodemkartering, 1978. Bodemkaart van Nederland 1:50000. Blad  17 Oost Emmen.  StiBoKa, Wageningen.

Stichting voor Bodemkartering, 1978. Geomorfologische Kaart van Nederland 1:50000. Blad 17 - 18 Beilen - Roswinkel.  
StiBoKa, Wageningen.

12 Provinciën. 2006/2007. Atlas van Topografische Kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer, 
k.76.

12 Provinciën. 2005. Luchtfoto Atlas Drenthe 1:14 000. Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer, p.133.

12 Provinciën. 2008. Topografische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden (TMK) 1864. Uitgeverij 
12 Provinciën, Landsmeer, k.60.

Uitgeverij Nieuwland, 2006. Grote Historische Topografische Atlas ±1898-1928. Drenthe 1 : 25 000. Uitgeverij Nieuwland, 
Tilburg, k.241.

Versfelt, H.J. & M. Schroor, 2001. De Franse Kaarten van Drenthe en de Noordelijke Kust. 1811-1813. Heveskes Uitgevers, 
Groningen/Veendam, k.17.

Versfelt, H.J. & M. Schroor, 2005. De Atlas van Huguenin: Militair-topografische Kaarten van Noord-Nederland 1819-1829. 
Heveskes Uitgevers, Groningen/Veendam, k.57.

Versfelt, H.J. 2003. De Hottinger-Atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794. Heveskes Uitgevers, Groningen, k.18.

Versfelt, H.J. 2004. Kaarten van Drenthe 1500 - 1900. Heveskes Uitgevers, Groningen.

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990. Grote Historische Atlas van Nederland deel 2: Noord-Nederland 1851-1855, 
schaal 1:50000. Wolters-Noordhoff, Groningen, k.96.

www.watwaswaar.nl

3



2.2 Fysische geografie (KNA 3.1 LS04)

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is te zien dat het plangebied 
op de flank van een zandrug ligt waar ook het dorp Benneveld zich op 
bevindt. Ten oosten en westen van deze zandrug liggen beeksystemen. 
Volgens de geomorfologische kaart bevindt het terrein zich op een dekzandrug 
met in het oosten grondmorene al dan niet met welvingen (classificatie 
geomorfologische kaart respectievelijk 4K14 en 3L2a). Geologisch gezien 
bestaat het terrein uit een minder dan twee meter dik pakket dekzand op 
hellingafzettingen (classificatie geologische kaart Tw5). 

Figuur 3: Benneveld, Almaatsweg: detail van de fysisch-geografische kaart. De ligging van 
het plangebied is met een zwarte stip en pijl aangegeven. In groen en groengeel 
zijn laagten met veen en micro-reliëf aangegeven (FOl1 en Fl1; 'F' staat voor 
fluviatiel - beek- en veenafzettingen onder invloed van stromend water). In bruin is 
een vlakte met micro-reliëf aangegeven (Pv1: 'P' staat voor premorenale 
afzettingen binnen 120 cm onder het maaiveld). Dekzandafzettingen zijn in licht 
oranje aangegeven (Nl1 - een laagte - en Nr1 en Nr2 - een rug; 'N' staat voor 
niveo-eolisch, oftewel dekzandafzettingen zonder grondmorene of premorenaal 
binnen 120 cm onder het maaiveld). Gebieden waarbij landijsafzettingen of 
grondmorene binnen 120 cm onder het maaiveld beginnen ('G' staat voor glaciaal) 
zijn in oranje weergegeven. Gv1 is een vlakte met micro-reliëf en Gr1 en Gr2 zijn 
ruggen.
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Volgens de fysisch-geografische kaart ligt het plangebied op een rug met 
hellingafzettingen (classificatie fysisch-geografische kaart Gr2n, waarbij 'G' 
staat voor glaciaal: landijsafzettingen (grondmorene) binnen 120 cm onder het 
maaiveld). Op Figuur 3 zijn zowel de zandrug als de beekdalen duidelijk te 
zien.

De bodem van het plangebied bestaat uit een veldpodzolgrond gevormd 
in leemarm en zwak lemig fijn zand (classificatie bodemkaart Hn21 met 
grondwatertrap VII: gemiddeld hoogste grondwaterstand meer dan 80 cm en 
gemiddeld laagste grondwaterstand meer dan 160 cm onder het maaiveld; zie 
Figuur 3). In het oosten is de bodem lemiger en bevat keileem binnen 120 cm 
onder het maaiveld. De grondwatertrap is hier V (gemiddeld hoogste 
grondwaterstand minder dan 40 cm en gemiddeld laagste grondwaterstand 
meer dan 120 cm diep).

2.3 Archeologie (KNA 3.1 LS04)

Uit het plangebied zijn meldingen bekend van een archeologische terrein en 
vondsten aan het Centraal Monumenten Archief  (CMA) en het Centraal 
Archeologisch Archief  (CAA) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE, voormalig RACM/ROB). Het plangebied Almaatsweg bevindt zich 
binnen een terrein van archeologische waarde [ARCHIS-nummer 9360]. Hier 
zijn bewoningssporen uit het mesolithicum aangetroffen, met name bewerkt 
vuursteen [ARCHIS-nummers 416, 239971 en 302126]. In het kader van de 
ruilverkaveling is ook dit perceel onderzocht. In 1991 zijn er enkele 
grondboringen uitgevoerd waarbij is gebleken dat de bodem nog redelijk gaaf  
is. Vanwege de eerder gemelde vondsten en de redelijk intacte bodem kreeg 
het gebied de waardering 'attentiegebied' [Jelsma 1991, p.104]. 

Binnen een straal van circa een halve kilometer van het plangebied is veel 
bewerkt vuursteen gevonden. Ten noorden van de Almaatsweg zijn vuurstenen 
artefacten uit het mesolithicum en neolithicum aangetroffen, alsmede 
bewoningssporen uit deze periode en scherven aardewerk [ARCHIS-nummers 
9366, 16949, 239969, 239970, 300003 en 300019]. 

Ten zuidoosten en zuiden van het plangebied zijn bewerkt vuursteen en 
scherven aardewerk gevonden uit dezelfde periode [ARCHIS-nummers 33535, 
33556, 238377, 239973, 239982, 239985, 300007, 302065, 302066, 302067, 
302178]. Verder liggen hier twee terreinen met bewoningssporen uit de 
steentijd [ARCHIS-nummers 9668 en 14361]. Behalve vuursteen en aardewerk 
zijn er ook maalsteenfragmenten uit het neolithicum gevonden een stenen bijl 
uit ongeveer dezelfde periode [ARCHIS-nummers respectievelijk 33535 en 
302210]. Verder is er een vuurstenen dolk uit de bronstijd gevonden en nog 
scherven aardewerk uit de ijzertijd en de periode late middeleeuwen/nieuwe 
tijd [ARCHIS-nummers 239972, 33535 en 302066]. 

Ten westen van de Almaatsweg ligt een terrein van hoge archeologische
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waarde, waar bewoningssporen en bewerkt vuursteen uit het mesolithicum en 
het neolithicum zijn aangetroffen [ARCHIS-nummers 8650 en 16956]. 

Verder van het plangebied verwijderd, zijn ook meldingen bekend van 
bewerkt vuursteen uit de steentijd [ARCHIS-nummers 417, 9361, 239974, 
239976, 302064 en 302128]. Ten noordwesten ligt een urnenveld oftewel 
grafveld uit de periode late bronstijd/ijzertijd. Hier zijn urnen gevonden met 
resten van menselijk bot [ARCHIS-nummers 14356 en 33541].

Voor een overzicht van de ligging van de meldingen voor meer 
informatie wordt verwezen naar Appendix II en Tabel 3.

Tabel 3: Benneveld, Almaatsweg: overzicht van de ARCHIS-meldingen in de omgeving van 
het plangebied (voor de dateringen en de ligging wordt verwezen naar Appendix I 
en II).

ARCHIS-nrs RD-coördinaten Omschrijving Datering

CMA

8650/17G-024 246,331/532,619 nederzetting mesolithicum-neolilthicum

9360/17G-A21 247,268/532,536 nederzetting mesolithicum-neolilthicum

9361/17G-A22 247,541/531,668 nederzetting paleolithicum-mesolithicum

9366/17G-A28 247,466/533,106 nederzetting
nederzetting

laat paleolithicum-mesolithicum
neolithicum-bronstijd

9668/17G-026 247,693/532,300 nederzetting mesolithicum-neolilthicum

14356/17G-A37 246,603/533,309 urnenveld late bronstijd-ijzertijd

14361/17G-A41 247,501/532,426 nederzetting
sporen van activiteiten

mesolithicum-neolilthicum
ijzertijd

CAA

416/17GN-61 247,300/532,530 1 vuurstenen kling mesolithicum

417/17GN-62 247,500/531,730 bewerkt vuursteen: 1 kling, 1 schrabber mesolithicum

16949/17GN-29 247,350/532,650 onbekend aantal bewerkt vuursteen: 
spitsen en schrabbers;
onbekend aantal scherven aardewerk

neolithicum

neolithicum laat B

16956/17GN-36 246,520/532,430 veldkartering door ROB in 1955: onbekend 
aantal bewerkt vuursteen

neolithicum

33535/17GN-67 247,600/532,280 veldkartering door ROB in 1955:
onbekend aantal scherven aardewerk, 
onbekend aantal vuurstenen schrabbers, 
1 maalsteen;
onbekend aantal scherven aardewerk

midden neolithicum

ijzertijd

33541/17GN-37 246,550/533,200 urnenveld met urnen en menselijk bot late bronstijd-romeinse tijd

33556/17GN-45 247,680/532,350 veldkartering door ROB in 1955:
onbekend aantal bewerkt vuursteen;
onbekend aantal scherven aardewerk

paleolithicum-ijzertijd

neolithicum

238377/17GN-106 247,700/532,250 bewerkt vuursteen: 1 krabber, 2 klingen neolithicum

239969/17GN-208 247,530/533,200 bewerkt vuursteen: 1 spits, 1 kling;
5 schrabbers, 1 sikkel, 1 trapezium, 1 spits

mesolithicum
neolithicum

239970/17GN-208 247,530/533,200 bewerkt vuursteen: 8 klingen, 16 
schrabbers;
2 bijlen

mesolithicum-neolithicum

onbekend

239971/17GN-61 247,300/532,530 bewerkt vuursteen: 1spits, 1 schrabber mesolithicum-neolithicum
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239972/17GN-174 247,500/532,250 1 vuurstenen dolk vroege bronstijd

239973/17GN-175 247,730/532,330 1 vuurstenen kling mesolithicum

239974/17GN-176 248,230/532,850 bewerkt vuursteen: 2 schrabbers, 1 kling mesolithicum

239976/17GN-62 247,500/531,730 bewerkt vuursteen: 1 kling, 1 schrabber mesolithicum

239982/17GN-179 247,500/532,325 bewerkt vuursteen: 9 spitsen, 429 
schrabbers, 16 klingen, 6 kernen, 3 
afslagen, 5 stekers, 5 schaven, 2 boren, 1 
sikkel, 2 trapezia

paleolithicum laat B-bronstijd

239985/17GN-180 247,775/532,300 bewerkt vuursteen: 1 spits, 1 kern, 2 
stekers, 5 schrabbers

neolithicum

300003/17GN-205 247,370/533,100 onbekend aantal bewerkt vuursteen mesolithicum-bronstijd

300007/17GN-45 247,680/532,350 veldkartering door ROB in 1955:
bewerkt vuursteen: 1 pic, 20 schrabbers, 1 
kern, 8 afslagen, 1 boor, 1 bijl;
1 klopsteen;
21 scherven aardewerk

mesolithicum-neolithicum

mesolithicum-neolithicum
neolithicum

300019/17GN-205 247,370/533,100 veldkartering door Jelsma van het BAI in 
1991:
onbekend aantal verbrand vuursteen

onbekend

302064/17GN-135 247,200/531,750 onbekend aantal bewerkt vuursteen, 
waaronder schrabbers en 1 kling

mesolithicum-neolithicum

302065/17GN-147 247,170/532,200 onbekend aantal bewerkt vuursteen, 
waaronder schrabbers en 2 spitsen

mesolithicum-neolithicum

302066/17GN-148 247,500/532,430 onbekend aantal bewerkt vuursteen, 
waaronder spitsen en 2 klingen;
onbekend aantal scherven aardewerk;
onbekend aantal scherven aardewerk

mesolithicum-neolithicum

ijzertijd
late middeleeuwen B-nieuwe tijd

302067/17GN-149 247,750/532,300 onbekend aantal bewerkt vuursteen, 
waaronder een bijl;
1 scherf trechterbeker aardewerk

mesolithicum-neolithicum

neolithicum midden B

302126/17GN-61 247,300/532,530 bewerkt vuursteen: 1 spits, 1 schrabber mesolithicum-neolithicum

302128/17GN-62 247,500/531,730 bewerkt vuursteen: 1 schrabber, 1 kling mesolithicum

302178/17GN-133 247,640/532,400 1 vuurstenen bijl (Flint-Rechteckbeil) neolithicum midden-laat

302210/17GN-126 247,760/532,220 1 dissel van lydiet laat mesolithicum-neolithicum

Behalve het reeds genoemde inventariserende onderzoek in het kader van de 
ruilverkaveling zowel in het plangebied als in de omgeving [Jelsma 1991] zijn er 
weinig archeologische onderzoeken aangemeld in ARCHIS. Circa een halve 
kilometer ten zuiden van het huidige plangebied heeft De Steekproef  bv in 
2008 een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de 
Klenckerweg [Onderzoeksmelding 30026]. De bodem bleek hier niet meer 
intact te zijn en er zijn geen eenduidige archeologische indicatoren 
aangetroffen.

2.4 Historische geografie (KNA 3.1 LS03)

Het plangebied is voor zover bekend nooit bebouwd geweest. In historische 
atlassen is te zien dat plangebied Almaatsweg in een laat ontgonnen terrein 
ligt. Op Figuur 4 is een uitsnede uit een kaart van het begin van de twintigste 
eeuw afgebeeld. De Almaatsweg is hierop zichtbaar, maar voor de rest van het
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terrein ten zuiden van Benneveld is heide ingetekend, namelijk het 
Bennevelder Veld. Op eerdere kaarten zijn minder wegen aangegeven.

Figuur 4: Benneveld, Almaatsweg: detail van een historische kaart uit 1898-1928 (boven) en 
uit 1819-1829 (onder). De ligging van het plangebied is met een blauwe cirkel 
aangegeven.
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2.5 Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 3.1 LS05)

Op de Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarden (IKAW) ligt het 
plangebied binnen een zone met een middelhoge trefkans voor archeologische 
waarden. 

In de richtlijnen van de provincie Drenthe staan enkele 
onderzoeksvragen geformuleerd. Deze zijn hier cursief  weergegeven.

•Zijn er binnen het plan-/onderzoeksgebied bekende archeologische waarden aanwezig?
Het plangebied ligt binnen een terrein met archeologische waarde [ARCHIS-
nummer 9360]. Op dit terrein zijn in het verleden vondsten gemeld. Deze 
bestaan uit bewerkt vuursteen uit de periode mesolithicum/neolithicum. In 
1991 zijn hier grondboringen verricht waarbij een redelijk intact bodemprofiel 
is aangetroffen. Nader veldonderzoek middels grondboringen kan meer 
duidelijkheid geven over de eventuele aanwezigheid van archeologische 
waarden binnen het plangebied en kan gegevens opleveren over de locatie, 
omvang, diepte-ligging, aard, kwaliteit, datering en landschappelijke context 
van deze mogelijk aanwezige archeologische waarden.

•Wat is de archeologische verwachting van het gebied buiten de reeds bekende AMK-terreinen? 
In de omgeving van het plangebied zijn vondsten aangetroffen uit 
voornamelijk de steentijd tot en met de bronstijd. Binnen het plangebied zijn 
ook vondsten uit de steentijd aangetroffen. De archeologische verwachting 
voor dit terrein is dus hoog voor deze perioden.
 De archeologische indicatoren kunnen bestaan uit bewerkt en/of  
verbrand vuursteen, verbrande hazelnootdoppen, scherven aardewerk, metalen 
voorwerpen en houtskoolconcentraties die kunnen wijzen op de aanwezigheid 
van haardplaatsen of  haardkuilen. De kans op het aantreffen van deze 
archeologische indicatoren is hoog, omdat het plangebied binnen een perceel 
ligt waar in 1991 een redelijk intact podzolprofiel is aangetroffen en de eerder 
aangetroffen vondsten binnen deze locatie. 

Het plangebied bevindt zich buiten de kern van Benneveld en ligt op 
bijna een kilometer ten zuiden van een urnenveld uit de bronstijd/ijzertijd. 
Tevens is het terrein pas laat in gebruik is genomen. Archeologische 
indicatoren uit latere perioden worden dan ook niet verwacht.

•Zijn er binnen de verwachtingszones specifieke aandachtslocaties aan te geven?
Nee, zie de geringe afmeting van het onderzochte terrein (circa 0,2 hectare).

•Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen in het plangebied? 
Volgens de informatie van de KLIC lopen er geen leidingen door het 
plangebied. Mogelijke verstoring zal te maken hebben met ploegactiviteiten, 
maar in 1991 bleek de bodem nog redelijk gaaf  te zijn.
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•Welk vervolgonderzoek is er nodig om de door het bureauonderzoek in beeld gebrachte specifieke  
archeologische verwachting te toetsen? 

Voor dit plangebied wordt een archeologisch veldonderzoek door middel van 
boringen geadviseerd. Op deze manier kan verstoring of  gaafheid van de 
bodem worden vastgesteld (het vorige onderzoek is alweer circa twintig jaar 
geleden uitgevoerd [Jelsma 1991]).

Tabel 4: Benneveld, Almaatsweg: specificatie archeologische verwachting.

Periode Grondlaag (verwachte 
diepte grondsporen)

Complextype

mesolithicum boven in het dekzand
(hoge verwachting)

nederzetting of kampement; plaats 
voor vuursteenbewerking

neolithicum boven in het dekzand
(hoge verwachting)

losse vondsten of nederzetting; 
plaats voor vuursteenbewerking

bronstijd in en direct onder 
bouwvoor
(lage verwachting)

losse vondsten

ijzertijd/romeinse tijd in en direct onder 
bouwvoor
(lage verwachting)

losse vondsten 

middeleeuwen/nieuwe 
tijd

in en direct onder 
bouwvoor
(lage verwachting)

losse vondsten
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3. Veldonderzoek

3.1 Plan van Aanpak veldonderzoek (KNA 3.1 VS01)

Het veldwerk is uitgevoerd op 31 mei 2010 conform KNA 3.1 en de 
richtlijnen voor archeologisch bureau- en veldonderzoek in de provincie 
Drenthe (versie 1.0, 21 maart 2006). Voor het inventariserende booronderzoek 
(verkennende fase) is gebruik gemaakt van een edelmanboor met een diameter 
van twaalf  centimeter. Op deze wijze is bepaald in welke mate de bodem intact 
is en wat de kans is op archeologische lagen en/of  grondsporen. De provincie 
Drenthe eist minimaal zes boringen per hectare (verkennende fase) tot twintig 
boringen per hectare (karterende fase), afhankelijk van de gaafheid van de 
bodem. In het circa 0,2 hectare grote plangebied zijn zes boringen geplaatst, 
hetgeen eveneens ruim voldoende is voor een karterende fase (een 
boordichtheid van 30 boringen per hectare).

De opgeboorde grond is gezeefd op een 4 mm zeef  en bekeken op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren. Daarnaast zijn de diepte, 
lithologie en kleur (m.b.v. Munsell) bepaald alsmede alle overige 
bijzonderheden en archeologische indicatoren zoals houtskool, bewerkt of  
verbrand vuursteen, aardewerk, etc. De boringen zijn beschreven volgens de 
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode en ingevoerd in het 
boorprogramma BORIS.

Verspreid over het terrein zijn in twee boorraaien in totaal zes boringen 
uitgezet (zie Figuur 5). Van alle boringen zijn de RD-coördinaten bepaald met 
behulp van GPS. Een veldkartering is wegens de begroeiing op het terrein niet 
uitgevoerd (zie Figuur 2). Vanwege de aangetroffen bodem werd niet 
noodzakelijk geacht dit in een later stadium alsnog te doen.

De hoogten van de boorlocaties zijn met behulp van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN) bepaald. Voor de NAP-hoogtes en de RD-
coördinaten van de afzonderlijke boorpunten wordt verwezen naar de 
boorstaten en boorbeschrijvingen in Appendix III.

Tijdens het veldonderzoek is het verwachtingsmodel zoals geformuleerd 
in paragraaf  2.5 getoetst.

3.2 Resultaten veldwerk (KNA 3.1 VS02, VS03)

Bodem
Een intact podzolprofiel bestaat uit een donkergrijze A-horizont, gevolgd door 
een E-horizont (lichtgrijze uitspoelingslaag), een B-horizont (donkerbruine 
inspoelingslaag), een BC-horizont (licht bruingele overgangslaag) en de C-
horizont (geel zand waarin geen bodemvorming heeft plaatsgevonden). De 
bodem in plangebied Almaatsweg is echter niet meer intact. Het perceel ligt 
circa 80 centimeter lager dan het perceel ten noorden ervan. Volgens de
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eigenaar, de heer Vrielink, is de grond afgegraven en naar de nabijgelegen weg 
afgevoerd. 

De bouwvoor varieert sterk in dikte (tussen 35 en 95 centimeter). In het 
westelijke deel van het plangebied is de bouwvoor het dikst. De bouwvoor 
bestaat uit bruingrijs matig fijn zand en is deels verstoord met geel zand. 
Binnen het onderzochte terrein zijn geen restanten van een E- of  B-horizont 
aangetroffen. Een BC-horizont is alleen in boring 2 waargenomen, maar bleek 
hier sterk verstoord te zijn. Hieronder en bij de andere boringen direct onder 
de bouwvoor is de C-horizont aanwezig. In boring 2 was deze overgang erg 
abrupt. In boringen 3 en 5 waren de bovenste centimeters van deze laag 
verstoord. Ter hoogte van boring 6 bevindt zich onder de C-horizont keileem 
op een diepte van 120 centimeter onder het maaiveld.
 

Figuur 5: Benneveld, Almaatsweg: situatietekening met de boorlocaties [naar Google Earth]. 
De genummerde punten geven de uitgevoerde boringen weer. Het plangebied is 
met een rode lijn aangegeven (RD-coördinaten plangebied: NO – 247,172/532,578; 
ZO – 247,193/532,555; ZW – 247,154/532,545; NW – 247,129/532,569).
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Archeologie
Binnen het plangebied zijn in het recente verleden meldingen gedaan van 
mesolithische artefacten. Het perceel is echter in een later stadium circa 
80 centimeter afgegraven (zie Figuur 6). De bovenste lagen van de 
oorspronkelijk aanwezige podzolbodem zijn hierbij verdwenen. 

Er zijn tijdens het veldwerk geen archeologische indicatoren of  
cultuurlagen aangetroffen. Hierbij moet worden opgemerkt dat er geen 
veldkartering is uitgevoerd vanwege de begroeide bodem en de afgegraven 
bovenlagen. 

Figuur 6: Benneveld, Almaatsweg: foto genomen aan de noordzijde van het plangebied 
richting het noorden. Bij deze perceelsscheiding is de diepte van de afgraving 
duidelijk zichtbaar (op de foto aangegeven met een rode pijl).
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4. Conclusies en advies (KNA 3.1 VS07)

Het plangebied ligt ten zuiden van de kern van Benneveld. Het dorp ligt op 
een zandrug met aan weerszijden beekdalsystemen. Uit het plangebied zijn 
vondsten bekend die dateren in het mesolithicum en het neolithicum. In de 
omgeving van het onderzochte terrein zijn ook veel artefacten uit dezelfde 
periode aangetroffen, evenals aardewerk uit het neolithicum en de ijzertijd en 
een urnenveld uit de bronstijd/romeinse tijd. In dit gebied rond Benneveld 
zijn vanaf  het late paleolithicum tot en met de nieuwe tijd mensen actief  
geweest.

Voorafgaand aan het veldwerk is een archeologisch verwachtingsmodel 
opgesteld. De resultaten van het veldwerk voldoen hier niet aan. Het terrein 
bleek circa 80 centimeter te zijn afgegraven. Onder de bouwvoor bevindt zich 
de C-horizont. Alleen in boring 2 is nog een restant van een BC-horizont 
aangetroffen, maar deze is sterk verstoord. Er zijn geen archeologische 
indicatoren aangetroffen en er zijn geen cultuurlagen waargenomen. Het is 
mogelijk dat er ondanks het afgegraven pakket grond nog onderkanten van 
diepe grondsporen in de C-horizont aanwezig zijn. Voor de aanwezigheid van 
archeologische waarden in deze laag zijn tijdens het veldwerk echter geen 
aanwijzingen gevonden.

Advies
Op basis van de bovenstaande resultaten concluderen wij dat de bodem niet 
meer intact is. Er zijn meldingen bekend van vondsten uit het mesolithicum, 
maar het terrein is sindsdien afgegraven. Tijdens het booronderzoek zijn geen 
archeologische indicatoren of  cultuurlagen aangetroffen. Beperkende of  
beschermende maatregelen zijn voor het plangebied Almaatsweg te Benneveld 
niet wetenschappelijk te verdedigen. Archeologisch vervolgonderzoek achten 
wij niet nodig..

Wij wijzen erop dat indien er bij de uitvoering onverhoopt toch 
archeologische grondsporen worden aangetroffen en/of  vondsten worden 
gedaan, deze conform de Monumentenwet 1988 artikel 53 & 54 direct dienen 
te worden gemeld bij zowel de gemeente Coevorden, de gemeentelijk 
archeoloog, drs. E.E.A. van der Kuijl, afd. FRO, Postbus 30001, 7800 RA 
Emmen, 06-51873933, e.kuijl@emmen.nl, als de provinciaal archeoloog, dr. 
W.A.B. van der Sanden, Drents Plateau, Stationsstraat 11, 9401 KV Assen, 
0592-305932 / 06-22662601, w.sanden@drentsplateau.nl. 
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Appendix I

Benneveld, Almaatsweg
Archeologische periodes

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

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

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

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

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

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

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

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





Appendix III

Benneveld, Almaatsweg
Boorbeschrijvingen volgens 

Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode


	Samenvatting
	1. Inleiding
	1.1 Aanleiding en doel (KNA 3.1 LS01)
	1.2 Locatie en administratieve gegevens (KNA 3.1 LS01, LS02)

	2. Bureauonderzoek
	2.1 Bronnen
	2.2 Fysische geografie (KNA 3.1 LS04)
	2.3 Archeologie (KNA 3.1 LS04)
	2.4 Historische geografie (KNA 3.1 LS03)
	2.5 Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 3.1 LS05)

	3. Veldonderzoek
	3.1 Plan van Aanpak veldonderzoek (KNA 3.1 VS01)
	3.2 Resultaten veldwerk (KNA 3.1 VS02, VS03)

	4. Conclusies en advies (KNA 3.1 VS07)

