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Figuur 1: Het onderzoeksgebied (kaartbeeld) met plangebied (rood; www.opentopo.nl).
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Samenvatting

Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in 
de vorm van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de
Bennevelderstraat 36 te Benneveld. 

De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden 
met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het 
onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA,
protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, 
databases en literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde 
archeologische verwachting van het gebied.

De beoogde ontwikkeling bestaat uit de bouw van een woonhuis. De fundering 
van de woning zal waarschijnlijk reiken tot ca. 80 cm -mv. 

Het plangebied ligt in archeolandschap 'Keileemgebied'. De ondergrond bestaat 
uit een grondmorene. Hierop heeft zich gedurende de laatste ijstijd een 
dekzandrug gevormd. Deze dekzandrug is in alle archeologische perioden 
aantrekkelijk voor bewoning. In de top van het dekzand heeft zich een 
loopodzolgrond of een laarpodzolgrond ontwikkeld. In de omgeving van het 
plangebied zijn resten van menselijke aanwezigheid uit het Mesolithicum, 
Neolithicum, Late Bronstijd en de Romeinse tijd aangetroffen. 

Omdat resten uit het het Mesolithicum of Neolithicum met name nabij beekdalen 
worden verwacht en het plangebied niet nabij een beekdal ligt worden dergelijke 
resten niet verwacht. 

In de Middeleeuwen is Benneveld ontstaan. Het plangebied ligt aan de zuidrand 
van de historische kern van Benneveld. Het plangebied ligt op de grens tussen 
de oude bouwlanden van Benneveld en het Bennevelder veld. Het plangebied 
lag mogelijk rond 1800 (Hottinger kaart) op het erf van de huidige boerderij die 
ongeveer 50 m ten noordwesten van het plangebied ligt.

In het plangebied zijn vijf boringen gezet tot maximaal 190 cm -mv. In aanvulling 
hierop zijn twee boringen waarin een B-horizont aanwezig is opnieuw gezet naast
het 7 cm Edelman boorgat met een 15 cm Edelmanboor. Het sediment is gezeefd
over een 4 mm zeef. 

Uit het booronderzoek blijkt dat de ondergrond bestaat uit kleileem (grondmorene
en dekzand). Hierop is een eerdlaag aanwezig.

In één boorprofiel is de bodem verstoord tot in de C-horizont. De verstoring reikt 
tot 150 cm -mv. In twee boorprofielen is de bodem deels intact; in de top van het 
dekzand/kleileem is een B-horizont aanwezig. In boorprofielen de overige 
boorprofielen ligt de eerdlaag direct op de C-horizont. Hier is de B-horizont 
verploegd.

Er zijn geen aanwijzingen voor archeologische waarden. 

De eerdlaag laat zien dat het plangebied lang als bouwland is gebruikt. Er zijn 
geen vondsten of lagen die laten onderbouwen dat het plangebied onderdeel is 
van een mogelijk 17e eeuws erf. De verstoring is beperkt van omvang en de kans
op resten gerelateerd aan dit erf is daarom laag. 

Het sediment uit de twee boringen waarin een intacte bodem is aangetroffen 
heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd. Op basis hiervan wordt 
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geconcludeerd dat resten uit de Bronstijd-Vroege Middeleeuwen waarschijnlijk 
niet aanwezig zijn. Het is niet uitgesloten dat ter plaatse van de intacte bodem 
nog grondsporen uit de Bronstijd-Vroege Middeleeuwen aanwezig zijn. Dit geldt 
echter voor een beperkt deel van het plangebied. De omvang is te gering om 
vervolgonderzoek te rechtvaardigen.

Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat toch archeologische resten worden aangetroffen bij de 
graafwerkzaamheden. Eventuele archeologische resten is men verplicht te 
melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met de Erfgoedwet uit 
2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de gemeente
Coevorden.

Bureau voor Archeologie Rapport 486 Benneveld Bennevelderstraat 36
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1 Inleiding

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor 
bouwwerkzaamheden aan de Bennevelderstraat 36 te Benneveld. 

In het gebied geldt een vastgesteld archeologisch beleid. Het plangebied ligt in 
bestemmingsplan Benneveld. In het plangebied geldt de dubbelbestemming 
Waarde Archeologie 2. Dit houdt in dat archeologisch onderzoek verplicht is bij 
werkzaamheden groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm -mv.

Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 310 m2, zie fig. 2. De beoogde 
ontwikkeling leidt tot een bodemverstoring van meer dan 30 cm. Hiermee 
overschrijdt het plan de vrijstellingscriteria en geldt de verplichting om een 
onderzoek op de locatie uit te voeren.

Het onderzoeksgebied is een zone met straal van circa 500 m om de 
ontwikkeling heen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000,1 Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.0).

1 http://www.kiwa.nl/upload/certificate/00094278.pdf
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1.1 Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde 
archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren 
en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen 
kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet 
worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.

Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) en had de 
verkennende vorm. Met het verkennende veldonderzoek wordt inzicht verkregen 
in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de 
locatiekeuze in het verleden. Hiermee worden kansarme zones uitgesloten en 
kansrijke zones geselecteerd.

De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van 
de verstoring?

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

• Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen 
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?

Bureau voor Archeologie Rapport 486 Benneveld Bennevelderstraat 36
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methode
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
KNA 4.0, protocol 4002.2

In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur 
geraadpleegd om tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het 
gebied te komen. Eerst wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het 
onderzoek gemeld bij ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardkundige, 
archeologische en historische context van het te onderzoeken gebied 
bestudeerd. Deze gegevens leiden tot het opstellen van een gespecificeerde 
verwachting. In de gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige 
archeologische waarden beschreven in termen van onder meer diepteligging, 
omvang, ouderdom en conservering.

De genoemde stappen leidden tot onderhavig rapport en het openbaar maken 
van de resultaten bij Archis en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.3 In 
de hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens 
gepresenteerd.

Van alle afgebeelde kaarten is het noorden boven, tenzij anders aangegeven.

2.2 Huidige situatie en beoogde ingreep
Het plangebied ligt in de gemeente Coevorden in de plaats Benneveld. De locatie
ligt aan het adres Bennevelderstraat 36. Het plangebied maakt deel uit van een 
boerenerf waarbinnen een boerderij, een bedrijfsgebouw bestaande uit twee 
stallen, een grote kapschuur, een kleine schuur met rieten kap en een bijgebouw 
met rood pannendak. Het boerenerf zal worden herontwikkeld. Hierbij zal het 
bedrijfsgebouw en de grote kapschuur worden gesloopt en zal in het zuidoostelijk
deel een nieuwe woning ontwikkeld. Het bouwblok van de nieuwe woning vormt 
het plangebied (fig. 2). De fundering van de woning zal waarschijnlijk reiken tot 
ca. 80 cm -mv. 

In het plangebied is grotendeels in gebruik als een geasfalteerde oprit (fig. 3 en
4). De oprit komt uit op de Kampweg, een zijweg van de Bennevelderstraat (fig.
1). Aan weerszijde van de oprit ligt grasland. In het uiterste noorden van het 
plangebied staat de te slopen kapschuur. Ten westen en zuiden van het 
plangebied ligt een erf. Ten oosten van het plangebied ligt een weiland. Het 
plangebied heeft een omvang van 310 m2.

2.3 Aardkunde
De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1. 

Het plangebied ligt in archeolandschap 'Keileemgebied'.4 De ondergrond van het 
plangebied bestaat uit een grondmorene (Formatie van Drenthe).5 De 
grondmorene is gevormd gedurende het voorlaatste glaciaal, het Saalien 
(ongeveer 150.000 jaar geleden), toen Noord-Nederland onder een dik pakket 

2 (SIKB 2016)
3 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services)
4 (Rensink e.a. 2015)
5 (De Mulder 2003b)
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landijs lag. Een grondmorene wordt gevormd onder een gletsjer en bestaat uit 
een keileemlaag. Keileem is een mix van klei, leem, zand, grind en grotere keien.
Deze materialen zijn meegevoerd in de onderste laag van gletsjers en blijven  
liggen als het ijs zich terugtrekt. 

De ondergrond van het plangebied bestaat uit dekzand (Formatie van Boxtel (fig.
4).6 Het dekzand is afgezet op de grondmorene in het laatste glaciaal van het 
Pleistoceen, het Weichselien (120.000 – 11.700 jaar geleden), in een zeer koud 
en droog klimaat. 

In de loop van het Holoceen heeft zich in het dekzand een loopodzolgrond of een
laarpodzolgrond gevormd (fig. 7 en 8). Loopodzolgronden beschikken over een 
matig dikke (30-50 cm) humushoudende bovengrond. De matig dikke 
bovengrond is ontstaan door eeuwenlange bemesting met potstalmest vermengd
met zand. De overgang van de Aan- naar de B-horizont meestal zeer geleidelijk. 
Ook laarpodzolgronden beschikken over een over een matig dikke (30 tot 50 cm) 
humushoudende bovengrond die is ontstaan door bemesting met potstalmest. 
Meestal bevinden ze zich op de overgang tussen loopodzolgronden en lager 
gelegen stroomdalen.

Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied in de bebouwde kom van 
Benneveld (fig. 9). Ten oosten en westen van de bebouwde strook is een 
grondmorene aanwezig. Ten noordwesten van het plangebied ligt een 
dekzandrug. Deze dekzandrug is duidelijk zichtbaar (grijs) op een hoogte-
reliëfkaart op basis van AHN2 (fig. 10). Ook de omvang van de onderliggende 
grondmorene is zichtbaar (oranje en roze). Uit een detail hoogte-reliëfkaart blijkt 
dat het maaiveld in het plangebied ligt tussen 16,65 en 16,05 m NAP.

In Dinoloket en BISNederland staan geen voor het plangebied relevante 
bodemprofielen geregistreerd.7

Bron Situatie plangebied, omschrijving

Geologie (fig. 5 en 6) Formatie van Drenthe, Laagpakket van Gieten met een dek van de 
Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden; grondmorene met een 
zanddek

Dekzand dunner dan 2 m op grondmorene

Bodemkunde (fig. 7 en 8) cY23-sVII, cHn23x-VI

Noordwestelijk deel: loopodzolgronden, lemig fijn zand GWT VII en 
Zuidoostelijk deel: laarpodzolgronden; lemig fijn zand GWT VI

Geomorfologie (fig. 9) Bebouwde kom

AHN (fig. 10 en 11) In het plangebied ligt het maaiveld tussen 16,65 en 16,05 m NAP

Tabel 1: Aardkundige waarden.

2.4 Mogelijke verstoringen
Als gevolg van het gebruik van het plangebied als boerenerf is de bovengrond 
mogelijk verstoord.

2.5 Bewoning en historische situatie
De dekzandrug waarop het plangebied ligt, is bewoonbaar vanaf het Laat 
Paleolithicum. In de omgeving van het plangebied zijn resten van menselijke 

6 (De Mulder 2003)
7 (Dinoloket; Alterra Wageningen UR 2012)
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aanwezigheid uit het Mesolithicum of Neolithicum en de Late Bronstijd of de 
Romeinse tijd aangetroffen. 

Het plangebied ligt aan de zuidrand van de historische kern van Benneveld. De 
oudste vermelding van Benneveld stamt uit 1267-1288. Benneveld wordt dan 
vermeld als Bonavelda. De naam wordt geduid als “bonenveld”. Benneveld is 
vanouds een zogeheten boermarke. Alle gronden binnen zo'n gebied, zowel 
gemeenschappelijk als particulier bezit, maken deel uit van de boermarke. Rond 
de Middeleeuwen zijn de boermarken autonoom. Zij maken hun eigen regelingen
die willekeuren werden genoemd. 

Rond 1840 komt er een herverdeling van de gemeenschappelijke gronden in de 
boermarke. Met de komst van kunstmest en de ontginningsmaatschappij 
Heidemij worden de heidevelden in cultuur gebracht en komt de individuele 
productie van de boeren echt op gang. Van de boermarke blijven slechts enkele 
wegen, brinken en het jachtrecht over.8 

Op de oudste geraadpleegde kaart, een kaart uit 1634, is Benneveld aangeduid 
als Bonnevelde (fig. 12). Ook de huidige Bennevelderstraat is afgebeeld. De 
bebouwing van Benneveld is schematisch weergegeven met één gebouw; 
individuele bebouwing is niet afgebeeld. 

De Hottingerkaart uit het einde van de 18e eeuw toont meer details en individuele
bebouwing. Het plangebied ligt ter plaatse van het Bennervelderveld, net buiten 
de Bennevelder esch. Ter plaatse van het plangebied zijn één of enkele bomen 
afgebeeld, met mogelijk bebouwing (fig. 13); de kaart is niet scherp genoeg om 
vast te stellen of tussen de bomen een boerderij staat afgebeeld. 

De eerste kaart waarop individuele bebouwing exact staat aangeduid zijn de 
kadastrale kaarten uit het begin van de 19e eeuw. Op het kadastrale 
verzamelplan is in het plangebied geen bebouwing afgebeeld (fig. 14). De 
minuutplan is niet beschikbaar derhalve kan niet worden bepaald wat het 
landgebruik van het plangebied is. Ook op de veldminuut is geen bebouwing 
aanwezig binnen het plangebied (fig. 15). Het plangebied ligt nu wel binnen de 
Bennevelder esch en is in gebruik als bouwland. 

Op het Bonneblad uit 1904 is het plangebied in gebruik als bouwland. Langs de 
Kampweg is een groenstrook aangegeven (fig. 16). Op de topografische kaart uit 
1954 is het plangebied nog in gebruik als bouwland (fig. 17). Op de topografische
kaarten uit 1959 en 1987 is het plangebied in gebruik als grasland (fig. 18 en 19).
Op een actuele topografische kaart is de schuur ten noorden van het plangebied 
afgebeeld (fig. 20). Op basis van gegevens uit BAG is de schuur gebouwd in 
1990.

Volgens de eigenaar heeft de boerderij mogelijk een 17e eeuwse oorsprong. 
Deze datering is gebaseerd op een gebint. De boerderij heeft geen monumentale
status en staat niet op de lijst karakteristieke objecten van de gemeeente 
Coevorden, waarschijnlijk omdat het sterk is verbouwd.9 

2.6 Bekende archeologische en ondergrondse 
bouwhistorische waarden
Archeologische terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen staan 
weergegeven in fig. 22 en toegelicht in tabel 2.

8 (“Plaatsengids Benneveld”)
9 Mondelinge mededeling eigenaar d.d. 11-05-2017.
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Ongeveer 370 m ten zuidoosten van het plangebied ligt een terrein van hoge 
archeologische waarde (monument nr. 9.360). Hier zijn bewerkte 
vuursteenfragmenten uit het Mesolithicum en het Neolithicum aangetroffen 
(waarnemingen 416, 239.971 en 302.126). Ook ten noorden van het terrein is 
bewerkt vuursteen aangetroffen (waarneming 16.949).

Ongeveer 390 m ten oosten van het plangebied ligt eveneens een een terrein 
van hoge archeologische waarde (monument nr. 9.366). Hier zijn sporen van 
bewoning uit het Laat-Paleolithicum, Neolithicum en de Bronstijd aangetroffen 
(waarnemingen 300.003 en 239.969).

Ten noorden van bovengenoemd monument zijn ook enkele bewerkte vuurstenen
artefacten aangetroffen (waarneming 239.998).

Ongeveer 390 m ten noordwesten van het plangebied ligt een terrein van hoge 
archeologische waarde (monument nr. 14356)  Binnen het terrein zijn 
crematieresten en urnenveld aardewerk aangetroffen. Mogelijk betreft het een 
urnenveld uit de Late Bronstijd of de Romeinse tijd. Waarneming 33.541, die ten 
zuidwesten van het monument ligt, heeft betrekking op het mogelijke urnenveld. 
Opvallend is dat deze buiten het monument ligt. Het gebied is onderzocht door 
middel van een bureauonderzoek (onderzoeksmelding 54.726). Er is een 
booronderzoek geadviseerd. Het is niet bekend of dit onderzoek reeds is 
uitgevoerd.

Ongeveer 450 m ten westen van het plangebied ligt nog een terrein van hoge 
archeologische waarde (monument nummer 8.650). Binnen het terrein zijn 
diverse vuursteenvindplaatsen uit het Mesolithicum en Neolithicum aanwezig.

Op de gemeentelijke verwachtings- en beleidskaart ligt het plangebied binnen 
een historische kern (fig. 23). 

In het plangebied zijn voor zover bekend geen (ondergrondse) bouwhistorische 
waarden aanwezig. 

Bron omschrijving

Archeologische terreinen 9.360 - Coevorden - Bennevelderveld; Almaatsweg - Terrein van 
archeologische waarde

Terrein met sporen van bewoning op een met dekzand overstoven 
keileemrug. Hier is door amateurs enig Mesolithisch en Neolithisch 
vuursteen gevonden.

9.366 - Coevorden - Haarmaatsdijk - Terrein van archeologische 
waarde

Terrein met sporen van bewoning (Laat-Paleolithicum, Neolithicum en 
Bronstijd). Vindplaats van vuursteen en aardewerk. De vindplaats is 
gelegen op een met dekzand overstoven keileemrug aan een beekdal.

8.650 - Coevorden - Lutke Esch - Terrein van hoge archeologische 
waarde

Terrein waarop vuurstenen artefacten uit het Mesolithicum en 
Neolithicum zijn gevonden. Het terrein ligt op een dekzandrug aan een 
beekdal met een concentratie van vindplaatsen. Bij de AAI uit 1991 
bleek dat sommige delen van de vindplaats verstoord zijn.

14.356 - Coevorden - Benneveld - Terrein van archeologische 
waarde

Terrein met daarin mogelijk sporen van een urnenveld. Bij een kartering 
in 1955 werden hier in molshopen crematieresten aangetroffen. Bij die 
gelegenheid verklaarden omwonenden dat bij de ontginning van het 
terrein ook urnenveld aardewerk was gevonden.

Waarnemingen 416: Benneveld: Bennevelderveld
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Bron omschrijving

Vondst van een vuurstenen kling uit het Mesolithicum.

239.971: Benneveld: Lutke Esch Bennevelderveld

Twee oppervlaktevondsten op akkerland: 

Een vuurstenen spits, ‘transversale rechthoek,’ uit het Mesolithicum en 
een vuurstenen schrabber uit het Neolithicum B. Dit lijkt een dubbele 
waarneming te zijn (zie 302.126).

302.126: Benneveld: Bennevelder Veld

Vondst van twee vuurstenen objecten: 

Een vuurstenen spits uit het Mesolithicum of Neolithicum en een 
vuurstenen schrabber uit het neolithicum, Trechterbeker cultuur. Dit lijkt 
een dubbele waarneming te zijn (zie 239.971).

300.003: Benneveld: Haarmaatsdijk

Vondst van een niet-gespecificeerd aantal vuurstenen objecten uit 
Mesolithicum of Bronstijd.

300.019: Benneveld: Haarmaatsdijk/Doolhofweg

Vondst van een niet-gespecificeerd aantal vuurstenen objecten met 
sporen van verbranding uit het Paleolithicum of Bronstijd.

239.969: Benneveld: Langs Haarmaatsdijk

Oppervlaktevondst op akkerland. Het gaat om een vuurstenen spits en 
kling uit het Mesolithicum, een vuurstenen schrabber, spits en sikkel uit 
het Neolithicum B, en een vuursteen trapezium uit het vroege 
Neolithicum.

239.970: Benneveld 

Oppervlaktevondst op akkerland. Het gaat om vijf klingen, drie 
klingfragmenten en een schrabber uit het Mesolithicum, 12 schrabbers 
uit het Neolithicum en 2 vuurstenen bijlen uit het Meso- of Neolithicum, 
waarvan 1 is gecraquleerd en 1 geslepen.

239.998: Benneveld

Gevonden tegenover de vuilstortplaats (ijsbaan) te Benneveld. Het gaat 
om een niet gespecificeerd aantal stukken vuursteen uit het Meso- of 
Neolithicum.

33.541: Benneveld: Weg Zweeloo-De Klencke

Zie archeologisch terrein 14.356. Het urnenveld wordt gedateerd in de 
Late Bronstijd of Romeinse tijd.

16.949: Benneveld: Bennevelderveld-Schaapstreek

Vondst van een nederzetting met vuurstenen schrabbers en andere 
voorwerpen uit het Neolithicum. Er is ook keramiek gevonden uit het 
Neolithicum B.

Vondstmeldingen geen

Onderzoeksmeldingen 41.209: Benneveld, booronderzoek 

Het plangebied ligt binnen een perceel waar mesolithische vondsten zijn
gedaan. Het terrein is later echter circa 80cm afgegraven waardoor de 
C-horizont zich direct onder de bouwvoor bevindt. Er zijn geen  
archeologische indicatoren aangetroffen.

54.726: Benneveld, Bennevelderstraat 16, bureauonderzoek 

Archeologisch booronderzoek (16 boringen) nodig.

Gemeentelijke kaart historische kern

Bouwhistorische waarden Geen binnen plangebied

Tabel 2: Bekende waarden tot ca. 500 m van het plangebied.
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2.7 Gespecificeerde verwachting
Het plangebied ligt in archeolandschap 'Keileemgebied'. De ondergrond bestaat 
uit een grondmorene. Hierop heeft zich gedurende de laatste ijstijd een 
dekzandrug gevormd. Deze dekzandrug is in alle archeologische perioden 
aantrekkelijk voor bewoning. In de top van het dekzand heeft zich een 
loopodzolgrond of een laarpodzolgrond ontwikkeld. In de omgeving van het 
plangebied zijn resten van menselijke aanwezigheid uit het Mesolithicum, 
Neolithicum, Late Bronstijd en de Romeinse tijd aangetroffen. 

Omdat resten uit het het Mesolithicum of Neolithicum met name nabij beekdalen 
worden verwacht en het plangebied niet nabij een beekdal ligt worden dergelijke 
resten niet verwacht. 

In de Middeleeuwen is Benneveld ontstaan. Het plangebied ligt aan de zuidrand 
van de historische kern van Benneveld. Op basis van oud kaartmateriaal ligt het 
plangebied op de grens tussen de oude bouwlanden van Benneveld het het 
Bennevelder veld. Het plangebied lag mogelijk rond 1800 (Hottinger kaart) op het
erf van de huidige boerderij die ongeveer 50 m ten noordwesten van het 
plangebied ligt.

De archeologische verwachting wordt als volgt gespecificeerd:

Bronstijd-  Vroege Middeleeuwen

1. Datering: Bronstijd – Vroege Middeleeuwen

2. Complextype: Nederzetting.

3. Omvang: Onbekend

4. Diepteligging: In de top van de B- of C-horizont

5. Gaafheid, conservering en verstoringen: Waarschijnlijk verstoord door het 
gebruik als boerenerf. In het uiterste noorden verstoord door de
kapschuur.

6. Locatie: Hele plangebied

7. Uiterlijke kenmerken: Archeologische nederzettingsresten manifesteren zich 
als een strooiing van met name aardewerkfragmenten en 
grondsporen

Prospectie kenmerken: Archeologische resten kenmerken zich waarschijnlijk door
de aanwezigheid van een sporenniveau 

Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd

1. Datering: Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd

2. Complextype: Huisplaats (huis en erf)

3. Omvang: Onbekend

4. Diepteligging: Vanaf het maaiveld

5. Gaafheid, conservering en verstoringen: Waarschijnlijk verstoord door het 
gebruik als boerenerf. In het uiterste noorden verstoord door de
kapschuur.

6. Locatie: Hele plangebied

7. Uiterlijke kenmerken: Eventuele archeologische resten manifesteren zich 
hoofdzakelijk als funderingsresten (houtbouw), grondsporen en 
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artefacten.

Prospectie kenmerken: Archeologische resten kenmerken zich waarschijnlijk door
de aanwezigheid van een sporenniveau.

Het plangebied ligt ter plaatse van oude bouwlanden aan de rand van de 
historische kern van Benneveld. Gezien het gebruik als boerenerf/oprit is het 
plangebied mogelijk verstoord. Een verkennend booronderzoek wordt geschikt 
geacht teneinde te de bodemopbouw te verkennen en de mate van intactheid 
van de bodem te bepalen.

Bureau voor Archeologie Rapport 486 Benneveld Bennevelderstraat 36



17

3 Booronderzoek

3.1 Methode
Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie 4.0,10 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003 
inventariserend veldonderzoek overig”. 

Het veldonderzoek bestond uit een inventariserend veldonderzoek (specificatie 
VS03), verkennend fase.

De boringen zijn gezet met het doel de bodemopbouw te verkennen. Met de 
verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor 
zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen 
kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd. 

Er is voor deze opzet gekozen omdat gezien het gebruik als boerenerf/oprit het 
plangebied mogelijk is verstoord. Op basis van de resultaten van het verkennend 
onderzoek kan worden bepaald of vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Operationalisering

In dit onderzoek zijn vijf boringen geplaatst op een oppervlak van 310 m2. Het 
grid was onregelmatig in verband met de aanwezige bebouwing, begroeiing en 
verhardingen.

De boringen zijn gezet met een 7 cm Edelmanboor tot maximaal 190 cm -mv. In 
aanvulling hierop zijn twee boringen waarin een B-horizont aanwezig is opnieuw 
gezet naast het 7 cm Edelman boorgat met een 15 cm Edelmanboor. Het 
sediment is gezeefd over een 4 mm zeef. Deze extra boringen zijn gezet met als 
doel het verhogen van de kwaliteit, het verbeteren van de indruk van de 
bodemopbouw en het vergroten van de kans op vondsten. 

De opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic zeil. Alle 
uitgelegde boorprofielen zijn gefotografeerd. De opgeboorde grond is onderzocht 
door deze te versnijden en te verbrokkelen. De bodemtextuur en archeologische 
indicatoren zijn beschreven volgens ASB 1.1 van het NITG-TNO. In de ASB 
wordt onder meer de standaardclassificatie van bodemmonsters volgens NEN 
5104 gehanteerd.11 De gegevens in het veld zijn digitaal geregistreerd in het 
programma PIM 4.0. De X en Y coördinaten van de boringen zijn bepaald door 
middel van een GPS met WAAS en GLONASS correctie met een 
nauwkeurigheid van 3 m. 

Het veldwerk is uitgevoerd op 11 mei 2017 door A. de Boer (KNA Senior 
Prospector) en F. Roodenburg (junior archeoloog).

Het onderzoek is uitgevoerd conform het in in ARCHIS geregistreerde PvA. Een 
aanvulling op het PvA vormen die hierboven genoemde 15 cm Edelman boringen
en het zeven van het sediment uit deze boringen met een 4 mm zeef.

3.2 Resultaten
De locaties van de boringen staan in fig. 24 weergegeven. De boorgegevens 
staan in Bijlage 1. Met de gegevens is een schematische doorsnede gemaakt en 
weergegeven in fig. 25.

10 (SIKB 2016)
11 (Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989)
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Al het bodemmateriaal bestaat uit kalkloos zand. Op basis van verschillen in 
textuur, kleur, structuur en bijmengingen kunnen een aantal pakketten worden 
onderscheiden, van diep naar ondiep:

Pakket 1: Zwak of matig siltig, grindig zand of zwak siltig matig fijn zand. Het 
pakket is aanwezig in alle boorprofielen. De basis van het pakket is
niet vastgesteld binnen de onderzochte diepte. De top ligt tussen 
75 en 150 cm -mv (15,07 en 15,47 m NAP). Het pakket bevat 
roestvlekken en is overwegend licht grijsgeel van kleur. In 
boorprofielen 2 en 5 is de top van het pakket bruin van kleur.

Pakket 2: Zwak of matig siltig, grindig, humeus, matig fijn overwegend donker
grijs zand. Het pakket is aanwezig in boorprofielen 1, 2, 4 en 5 en 
ligt op pakket 1. De top ligt tussen 30 en 50 cm -mv (15,72 en 
15,91 m NAP) en de laag is 25 tot 75 cm dik. Het pakket bevat gele
vlekken. In boorprofiel 1 is de onderste 10 cm vermengd met het 
bovenliggende pakket. In boorprofiel 2 is de onderste 10 cm grijs 
van kleur. In het donker grijze deel van het pakket is een fragment 
groen glas aangetroffen. 

Pakker 3: Zwak siltig, soms humeus en grindig, matig fijn grijs en geel zand. 
Het pakket is aanwezig in alle boorprofielen en ligt aan het 
maaiveld. Het pakket is 30 tot 150 cm dik. Het pakket is vlekkerig. 
In boorprofiel 5 bevat het pakket een fragment baksteen en een 
groen glasfragment. In boorprofielen 1, 2, 4 en 5 ligt het pakket op 
pakket 2, in boorprofiel 3 ligt het pakket op pakket 1.

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Er zijn geen vondsten 
verzameld.

Het grondwater is tijdens het veldwerk niet aangeboord.

3.3 Interpretatie
Pakket 1 wordt op basis van de lithologische samenstelling en stratigrafie 
geïnterpreteerd als dekzand (zwak siltig zand) en keileem (grindig matig siltig 
zand). De bruine laag in de top van het pakket in boorprofielen 2 en 5 wordt 
geïnterpreteerd als een B-horizont.

Pakket 2 wordt op basis van de lithologische samenstelling en de dikte van het 
pakket geïnterpreteerd al geïnterpreteerd als een A-horizont of eerdlaag. Het 
pakket bestaat deels uit opgebrachte plaggen en/of potstalmest. De gele vlekken 
wijzen erop dat het pakket is doorploegd. De licht grijze laag onderin het pakket 
in boorprofiel 2 wordt geïnterpreteerd als een AE-horizont (uitspoelingshorizont). 

Pakket 3 wordt op basis van de vlekken en bijmenging met glas en baksteen 
geïnterpreteerd als een omgewerkte en deels opgebrachte laag. In boorprofiel 3 
ligt deze laag direct op de C-horizont (pakket 1).
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4 Waardestelling en Selectieadvies

Conform KNA 4.0 vormt een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07) van 
vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05). Er zijn echter geen 
vindplaatsen aangetroffen. Er is daarom geen waardestelling mogelijk en er is 
geen selectieadvies opgesteld.
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5 Conclusie

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

De beoogde ontwikkeling bestaat uit de bouw van een woonhuis. De fundering 
van de woning zal waarschijnlijk reiken tot ca. 80 cm -mv. 

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

Het plangebied ligt in archeolandschap 'Keileemgebied'. De ondergrond bestaat 
uit een grondmorene. Hierop heeft zich gedurende de laatste ijstijd een 
dekzandrug gevormd. Hierin heeft zich een loopodzolgrond of een 
laarpodzolgrond gevormd.

Uit het booronderzoek blijkt dat de ondergrond bestaat uit kleileem (grondmorene
en dekzand). Hierop ligt een eerdlaag.

• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van 
de verstoring?

In boorprofiel 3 is de bodem recent verstoord tot in de C-horizont. De verstoring 
reikt tot 150 cm -mv. In boorprofielen 2 en 5 is de bodem deels intact. In de top 
van het dekzand/kleileem is een B-horizont aanwezig. In boorprofielen 1, 4 en 5 
ligt de eerdlaag direct op de C-horizont. Hier is de B-horizont verploegd.

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

Er zijn geen aanwijzingen voor archeologische waarden. 

De eerdlaag laat zien dat het plangebied lang als bouwland is gebruikt. Er zijn 
geen vondsten of lagen die laten onderbouwen dat het plangebied onderdeel is 
van een erf uit de Nieuwe tijd. De verstoring is beperkt van omvang en de kans 
op resten gerelateerd aan dit erf is daarom laag. 

Het sediment uit de twee boringen waarin een intacte bodem is aangetroffen 
heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd. Op basis hiervan wordt 
geconcludeerd dat een vondstenniveau uit de Bronstijd-Vroege Middeleeuwen 
niet aanwezig is. Het is niet uitgesloten dat ter plaatse van de intacte bodem nog 
grondsporen uit de Bronstijd-Vroege Middeleeuwen aanwezig zijn. Dit geldt 
echter voor een beperkt deel van het plangebied. De omvang is te gering om 
vervolgonderzoek te rechtvaardigen.

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

• Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen 
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

Niet van toepassing.

• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?

Niet van toepassing.
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6 Advies

Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat toch archeologische resten worden aangetroffen bij de 
graafwerkzaamheden. Eventuele archeologische resten is men verplicht te 
melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met de Erfgoedwet uit 
2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de gemeente
Coevorden.
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Figuren
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Figuur 4: Foto van het plangebied vanaf de Kampweg (Google Street View)

Figuur 3: Luchtfoto van het plangebied.
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Figuur 5: Geologische overzichtskaart (De Mulder 2003a). Het plangebied is blauw 
omrand.
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Figuur 6: Geologische kaart 1: 50 000 (Ter Wee 1979).
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Figuur 7: Bodemkaart (Alterra Wageningen UR 2012). Het plangebied is blauw omrand.
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Figuur 8: Detail van de bodemkaart. Het plangebied is blauw omrand.
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Figuur 9: Geomorfologische overzichtskaart (Alterra 2004). Het plangebied is blauw 
omrand.
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Figuur 10: Hoogte- en reliëfkaart (Kadaster - PDOK 2014). Het plangebied is geel omrand.

Figuur 11: Detail van de hoogte- en reliëfkaart. Het plangebied is geel omrand. 

16,65

16,05
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Figuur 12: Detail van een kaart van Drenthe door Cornelis Pijnacker uit 1634 (Drents
Archief 2012). De kaart is licht vervormd doordat deze gegeorefereerd is. Het 
plangebied ligt ongeveer binnen de blauwe cirkel.
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Figuur 13: Benneveld tussen 1773 en 1794 op de Hottinger kaart (Drents Archief 2012, 
Versfelt 2003). Het plangebied ligt ongeveer binnen de blauwe cirkel.
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Figuur 14: Kadastrale kaart 1811-1832, verzamelplan van de gemeente Zweeloo 
(“Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed”) MIN03033VK1). Het plangebied is 
blauw omrand.
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Figuur 15: Topografische militaire kaart met Benneveld uit 1849 (Drents Archief 2012; 
Versfelt 2003). Het plangebied ligt ongeveer in de blauwe cirkel.
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Figuur 16: Bonnekaart uit 1904 (241-275 Oosterhesselen). Het plangebied is blauw 
omrand.
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Figuur 17: Topografische kaart uit 1954. Het plangebied is blauw omrand.

Figuur 18: Topografische kaart uit 1959. Het plangebied is blauw omrand.
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Figuur 19: Topografische kaart uit 1987. Het plangebied is blauw omrand.

Figuur 20: Actuele topografische kaart.
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Figuur 21: Kaart historische geografie (Boer e.a. 2011).
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Figuur 22: ARCHIS overzichtskaart (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2016). 
Terreinen waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden zijn aangegeven in blauw. 
Waarnemingen zijn aangegeven in geel. AMK terreinen zijn aangegeven in rood. En het 
plangebied is aangegeven in zwart.
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239970
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Figuur 23: Gemeentelijke verwachtings- en beleidskaart (Boer e.a. 2011). Het plangebied 
ligt binnen de blauwe cirkel.
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Figuur 24: Boorpuntenkaart.
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Figuur 25: Schematisch profiel.



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur kalkgehalte nieuwvormingen bodemhorizonten boortype overig

boven onder

1

0 55 zand
zwak siltig; 
zwak grindig; 
matig humeus

matig fijn donker-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; droog

55 105 zand
zwak siltig; 
zwak grindig; 
sterk humeus

matig fijn donker-bruin-grijs kalkloos A-horizont 7cm- Edelmanboring; 
weinig gele vlekken; 
spoor zandbrokjes

105 115 zand
zwak grindig; 
matig humeus;
zwak siltig

matig fijn donker-geel-grijs kalkloos AC-horizont 7cm- Edelmanboring; 
menglaag tussen 
eerdlaag en c hor

115 140 zand
zwak siltig; 
zwak grindig

matig fijn oranje-geel kalkloos
weinig 
roestvlekken

C-horizont 7cm- Edelmanboring; 

140 150 zand
sterk siltig; 
matig grindig

matig fijn licht-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; 

2

0 15 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; opgebrachte grond

15 35 zand
zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-geel-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; 
basis scherp; veel 
zandbrokjes; 
omgewerkte grond

35 60 zand
sterk humeus; 
zwak siltig

matig fijn donker-grijs kalkloos A-horizont 7cm- Edelmanboring; groen glas fragm

60 70 zand
zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn grijs kalkloos AE-horizont 7cm- Edelmanboring; veel gebleekte korrels

70 75 zand
zwak humeus; 
zwak siltig

matig fijn donker-bruin kalkloos B-horizont 7cm- Edelmanboring; 

75 85 zand zwak siltig matig fijn bruin kalkloos B-horizont 7cm- Edelmanboring; 

85 100 zand zwak siltig matig fijn oranje kalkloos veel roestvlekken C-horizont 7cm- Edelmanboring; 

100 140 zand zwak siltig matig fijn licht-bruin-grijs kalkloos
weinig 
roestvlekken

7cm- Edelmanboring; 

140 150 zand
matig siltig; 
matig grindig

matig fijn grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; 

3



nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur kalkgehalte nieuwvormingen bodemhorizonten boortype overig

boven onder

0 30 zand
zwak siltig; 
zwak grindig; 
zwak humeus

matig fijn donker-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; droog

30 80 zand
zwak siltig; 
zwak grindig

matig fijn geel-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; 
spoor grijze vlekken; 
omgewerkte grond

80 150 zand
zwak siltig; 
zwak grindig; 
zwak humeus

matig fijn donker-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; 

basis scherp; veel 
wortels; omgewerkte 
grond; weinig 
plantenresten

150 180 zand
zwak siltig; 
zwak grindig

matig fijn licht-bruin-grijs kalkloos
weinig 
roestvlekken

C-horizont 7cm- Edelmanboring; 

180 190 zand
sterk siltig; 
matig grindig

matig fijn licht-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; 

4

0 45 zand
zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn
droog; basis scherp; 
omgewerkte grond

45 80 zand
zwak siltig; 
zwak grindig

matig fijn donker-grijs kalkloos A-horizont 7cm- Edelmanboring; 

80 120 zand
zwak siltig; 
zwak grindig; 
matig humeus

matig fijn donker-grijs kalkloos A-horizont 7cm- Edelmanboring; 
basis scherp; weinig 
gele vlekken; weinig 
zandbrokjes

120 140 zand
matig siltig; 
matig grindig

matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelmanboring; 

5

0 30 zand
matig siltig; 
zwak grindig; 
matig humeus

matig fijn donker-bruin-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; 

spoor grijze vlekken; 
bst rood scherp; groen 
glas; spoor 
zandbrokjes; bouwvoor;
weinig plantenresten; 
spoor glas; spoor 
baksteen

30 55 zand
sterk humeus; 
matig siltig

matig fijn donker-grijs kalkloos A-horizont 7cm- Edelmanboring; 
spoor gele vlekken; 
fragment onbewerkt 
vuursteen

55 60 zand matig siltig matig fijn bruin kalkloos B-horizont 7cm- Edelmanboring; 

60 75 zand matig siltig matig fijn bruin-grijs kalkloos BC-horizont 7cm- Edelmanboring; spoor zandbrokjes



nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur kalkgehalte nieuwvormingen bodemhorizonten boortype overig

boven onder

75 110 zand matig siltig matig fijn licht-geel-grijs kalkloos C-horizont 7cm- Edelmanboring; 

110 125 zand
matig siltig; 
matig grindig

matig fijn licht-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; 

Coördinaten van de boringen:
nr. X (m RD) Y (m RD) Z (cm NAP)

1 246915.82 532879.65 1627

2 246915.29 532889.15 1632

3 246908.67 532894.87 1657

4 246917.53 532898.36 1636

5 246924.71 532882.8 1610
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