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Samenvatting 
 
Aanleiding tot het hier beschreven archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) wordt gevormd door 
de plannen voor de sloop van een schuur en de bouw van een grotere schuur aan Mepperstraat 20 te 
Meppen, gemeente Coevorden, provincie Drenthe. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen 
gepaard gaan, is een archeologisch vooronderzoek conform de Wet op de archeologische 
monumentenzorg noodzakelijk. AST Tribuneverhuur heeft MUG Ingenieursbureau, afdeling Archeologie, 
opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een 
verkennend booronderzoek.  
 
Uit de bodemkaart, gecombineerd met de hoogtekaart, blijkt dat de bodem in het onderzoeksgebied 
waarschijnlijk bestaat uit een laarpodzolbodem of een loopodzolbodem. Geomorfologisch gezien bestaat 
het terrein waarschijnlijk uit een dalvormige laagte, zonder veen. Op de IKAW (Indicatieve Kaart van 
Archeologische Waarden) is het gebied niet gekarteerd, maar grenst het aan een gebied met een 
middelhoge verwachtingswaarde. Het onderzoeksgebied ligt in de historische kern van Meppen. In de 
directe omgeving zijn vondsten uit onder meer de ijzertijd bekend. 
 
Op de eerste beschikbare historische kaart van het onderzoeksgebied uit 1852 is de hele omgeving in 
cultuur gebracht en is er bebouwing aanwezig. De bebouwing op het perceel is in meerdere perioden 
gewijzigd. De bouw en sloop van de bebouwing kan voor bodemverstoringen hebben gezorgd. 
 
Indien er een podzolbodem aanwezig is en de bodemopbouw intact is, moet worden uitgegaan van een 
hoge trefkans op het voorkomen van archeologische resten uit met name de ijzertijd. 
 
Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem bestaat uit een vergraven bodemlaag, variërend van 
1,6 tot 2,6 m-mv. Alleen ter plaatse van boring 6 is een nog duidelijk aanwezige bouwvoor van 50 cm dikte 
die scherp overgaat in het gele dekzand. In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren 
aangetroffen.  
 
Omdat in geen van de boringen bodemvorming, zoals podzolering, voorkomt, en er geen archeologische 
indicatoren zijn aangetroffen, is de kans op het aantreffen van in situ archeologische indicatoren nihil. Er 
wordt aanbevolen de locatie vrij te geven voor de bouw van de schuur.  
 
Wanneer men tijdens de uitvoering van de bouwactiviteiten onverhoopt alsnog op archeologische resten 
stuit, dan dienen de provinciaal archeoloog en gemeente Coevorden hiervan meteen op de hoogte te 
worden gebracht. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Aanleiding tot het hier beschreven archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) wordt gevormd door 
de plannen voor de sloop van een schuur en de bouw van een grotere schuur aan Mepperstraat 20 te 
Meppen, gemeente Coevorden, provincie Drenthe. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen 
gepaard gaan, is een archeologisch vooronderzoek conform de Wet op de archeologische 
monumentenzorg noodzakelijk. AST Tribuneverhuur heeft MUG Ingenieursbureau, afdeling Archeologie, 
opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een 
verkennend booronderzoek. Voorafgaand aan het veldwerk is een bureaustudie verricht. Het archeologisch 
booronderzoek heeft plaatsgevonden op 1 september 2010 en is uitgevoerd onder leiding van de heer 
G.J.  de Roller, met ondersteuning van de heer P. Visser, conform de eisen van de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 en de richtlijnen van provincie Drenthe. 
 
Tabel 1.1  Overzicht van de objectgegevens 

Objectgegevens 
Provincie  Drenthe  
Gemeente  Coevorden 
Plaats   Meppen  
Toponiem  Mepperstraat 20 
Kaartblad  17 G 
Coördinaten                  243368/533474 NW 
                                      243398/533388 NO 
                                      243301/533368 ZO 
                                      243287/533451 ZW 
Grondsoort  zand  
Geomorfologie  dalvormige laagte 

  

1.2 Ligging van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied ligt aan Mepperstraat 20 te Meppen en is in gebruik als bedrijfslocatie van 
AST Tribuneverhuur. De totale oppervlakte is circa 0,9 ha. 
 
     244/534 

 
243/533 

Afbeelding 1.  Topografische kaart waarop het onderzoeksgebied roodomlijnd is weergegeven 
(Bron: Topografische Dienst Nederland) 
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1.3 Doel van het onderzoek 

1.3.1 Bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in bekende en de te verwachten archeologische 
waarden van het plangebied. Aan de hand van deze informatie wordt een archeologisch 
verwachtingsmodel opgesteld. Voor het bureauonderzoek dienen de volgende vragen te worden 
beantwoord. 
Vraag 1: Wat is de archeologische verwachting van het gebied buiten de reeds bekende AMK-terreinen 

(indien mogelijk, gespecificeerd naar aard, vindplaatsen en perioden)? 
Vraag 2: Zijn er binnen de verwachtingszones specifieke aandachtslocaties aan te geven (zandkoppen of 

-ruggen, veentjes, historische bebouwing en infrastructuur)? 
Vraag 3: Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen in het plan-/onderzoeksgebied? 
Vraag 4: Welk vervolgonderzoek is er nodig om de door het bureauonderzoek in beeld gebrachte 

specifieke archeologische verwachting te toetsen? 
 

1.3.2 Verkennend inventariserend veldonderzoek 

Het veldonderzoek heeft als doel het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen.  
Daarnaast dienen de volgende vragen te worden beantwoord. 
Vraag 1: Is de bodemopbouw intact en hoe ziet die eruit?  
Vraag 2: Zijn er archeologische indicatoren aanwezig en zo ja, wat is de aard, datering en horizontale en 

verticale spreiding hiervan?  
Vraag 3: Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens?  
 
Aan de hand van de gegevens van beide onderzoeken kan worden nagegaan of er in het 
onderzoeksgebied archeologische waarden te verwachten zijn en/of de voorgenomen ingrepen een 
bedreiging vormen voor het archeologische bodemarchief. Indien dit het geval is, wordt geadviseerd hoe 
hiermee omgegaan dient te worden. 
 

1.4 Werkwijze 

1.4.1 Bureauonderzoek 

In het bureauonderzoek wordt het huidige grondgebruik, de historische situatie, de mogelijke verstoringen 
en de bekende archeologische en aardwetenschappelijke waarden beschreven. Hiertoe worden onder 
andere topografische kaarten gebruikt, de plannen en gegevens van de opdrachtgever, luchtfoto’s en, 
indien aanwezig, gegevens van milieukundig onderzoek.  
 
Een beschrijving van de historische situatie is gebaseerd op historisch topografisch kaartmateriaal, zoals 
kadastrale kaarten en de website van WatWasWaar (http://ngz.watwaswaar.nl). Voor de bekende 
bodemkundige en geologische waarden wordt gebruikgemaakt van bodemkaarten en geomorfologische 
kaarten. De archeologische waarden zijn gebaseerd op de gegevens in Archis (digitale database van de 
Nederlandse archeologie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)), waar de Archeologische 
MonumentenKaart deel van uitmaakt. Daarnaast wordt, indien het mogelijk is, teruggegrepen op gegevens 
van al eerder uitgevoerd onderzoek in de directe omgeving. Met behulp van deze gegevens wordt een 
gespecificeerde verwachting voor het onderzoeksgebied opgesteld. 
 

1.4.2 Verkennend inventariserend veldonderzoek 

Om het gespecificeerde verwachtingsmodel te toetsen, wordt een inventariserend booronderzoek 
uitgevoerd van zes boringen per hectare, met een minimum van zes boringen per onderzoek. Om een 
juiste indruk van de bodemopbouw te kunnen krijgen, zijn deze boringen verspreid over het terrein gezet, 



 
 

projectnummer 93080510 
24 september 2010 

pagina 4 van 15 
 

 

rekening houdend met de bestaande bebouwing en de toekomstige ingrepen. Voor het boren is er 
gebruikgemaakt van een verlengbare edelmanboor met een diameter van 7 cm. 
 
De boorkernen zijn uitgelegd waarbij de verschillende bodemlagen nauwkeurig zijn beschreven en 
opgemeten. De boringen worden beschreven volgens de Archeologische Standaard 
Boorbeschrijvingsmethode, die is gebaseerd op NEN 5104. Tijdens het verkennend booronderzoek is ook 
gelet op de aanwezigheid van archeologische indicatoren, zoals: aardewerkscherven, vuursteen, bot, 
houtskool, fosfaat, verbrand leem en natuursteen. Naast het boren is een oppervlaktekartering uitgevoerd, 
waarbij ontsluitingen, zoals slootkanten en molshopen, zijn geïnspecteerd op het voorkomen van 
archeologische resten.  
 
Indien in een aantal aangrenzende boringen een (deels) intacte podzolbodem wordt aangetroffen, dient het 
gebied met de intacte bodem bemonsterd te worden met een megaboor (diameter 15 cm, karterend 
onderzoek). Hierbij dient geboord te worden in een boorgrid van twintig boringen per hectare. De 
bemonsterde grond wordt gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 mm, om zo de eventueel in de 
monsters aanwezige archeologische indicatoren op te sporen. 
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2 Resultaten 

2.1 Bureauonderzoek 

2.1.1 Huidige situatie en aardwetenschappelijke waarden 

Een deel van het onderzoeksgebied is bebouwd, het resterende deel bestaat uit parkeerterrein en een 
tuin met gazon. Op de bodemkaart is het terrein niet gekarteerd, omdat het deel uitmaakt van de 
bebouwde kom van Meppen. Het aangrenzende terrein dat wel gekarteerd is, bestaat uit een 
laarpodzolbodem (cHn23) en een loopodzolbodem (cY23). Beide gebieden zijn in oudroze 
weergegeven op afbeelding 2. Het is mogelijk dat deze gronden doorlopen in de bebouwde kom en 
het onderzoeksgebied. Ook is het mogelijk dat de hoge, zwarte enkeerdgronden (zEZ21) ten oosten 
van de bebouwde kom, het bruine gebied op afbeelding 2, zich uitstrekken tot op de 
onderzoekslocatie.  
 

 
Afbeelding 2.  Bodemkaart waarop het onderzoeksgebied met een rood kader bij de pijl is aangegeven 

(Bron: Archis 2: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 

 
Een podzolbodem bestaat uit (zie afbeelding 3) een: 
-  A-horizont: humeuze bovenlaag; 
- E-horizont: uitspoelingshorizont (uitspoeling van humus en mineralen); 
-  B-horizont: inspoelingshorizont (inspoeling van humus en mineralen); 
-  C-horizont: oorspronkelijk moedermateriaal (zand). 
 
De top van het pleistocene dekzandpakket, waarin de podzolbodem zich heeft gevormd, betreft de laag 
waarin sporen van de aanwezigheid van de prehistorische mens aanwezig kunnen zijn. Bij een intacte of 
deels intacte podzolbodem kunnen eventueel aanwezige archeologische sporen/vondsten ook (deels) 
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intact zijn. Podzolbodems vormden zich in relatief hogere en drogere zandgronden, die daardoor voor 
bewoning aantrekkelijke locaties vormden.  
 

 
Afbeelding 3.  Schematische weergave van een podzolbodem 
 
Enkeerdgronden zijn oude ontginningsgronden die vanaf de late middeleeuwen op de pleistocene 
zandgronden zijn ontstaan. Door het opbrengen van mest vermengd met plaggen vanuit potstallen 
ontstond een humeus dek. Bij enkeerdgronden is het humeuze dek dikker dan 50 cm (Berendsen 2005 en 
Koeslag 1970). Onder deze humeuze ophooglaag kunnen eventuele onderliggende archeologische 
waarden beschermd worden tegen verstoring door bodemingrepen. 
 

 
Afbeelding 4.  Geomorfologische kaart waarop het onderzoeksgebied met een rood kader bij de pijl is 

aangegeven (Bron: Archis 2: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 
 
Ook op de geomorfologische kaart is het gebied niet gekarteerd (zie afbeelding 4). Uit extrapolatie van de 
gegevens over de directe omgeving blijkt dat het gebied op een grondmorene ligt (lichtgeel gebied, 3L2a) 
of op een dalvormige laagte zonder veen (groen gebied, 2R2). Het donkergele gebied in het zuidoosten 
betreft een dekzandrug (+/- oud bouwland). 
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Op de hoogtekaart is te zien dat het onderzoeksgebied in een wat minder hoog deel van het landschap ligt 
(zie afbeelding 5). De hoogte van het onderzoeksgebied is circa 17 m+NAP. Omdat het gebied minder 
hoog ligt dan het gebied ten oosten van de onderzoekslocatie, bestaat de bodem waarschijnlijk niet uit 
enkeerdgrond. Geomorfologisch gezien bestaat het gebied waarschijnlijk uit een dalvormige laagte.  
 

 
Afbeelding 5.  Het onderzoeksgebied op de hoogtekaart, globaal aangegeven met de rode contour  

(Bron: www.ahn.nl) 
 

2.1.2 Bekende archeologische waarden 

Uit het onderzoeksgebied zelf zijn geen archeologische waarden bekend. Op de Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden (IKAW) is het gebied niet gekarteerd. Het grenst aan een gebied waaraan een 
middelhoge waarde toegekend is voor de trefkans op archeologische resten. Het onderzoeksgebied ligt in 
de historische kern van Meppen, zoals weergegeven op de Topografische Militaire Kaart 1853 (oranje 
gebied op afbeelding 7, monumentnummer 14497). Meppen is een oud esdorp. Onder de kern bevinden 
zich mogelijk sporen van vroegere bewoning.  
 
Uit de directe omgeving van het plangebied zijn enkele terreinen van archeologische waarde bekend. In 
het gele gebied ten oosten van het plangebied zijn in 1971 bij graafwerkzaamheden scherven gevonden 
van een bijna complete schaal uit de ijzertijd. Het rode terrein ten oosten hiervan betreft een urnenveld uit 
de (vroege) ijzertijd (monumentnummer 1570). De bodem bestaat hier uit dekzand op een hooggelegen 
keileemplateau; hier bovenop bevindt zich een esdek. In 1936 werd hier een bronzen situla gevonden. 
Naar aanleiding hiervan heeft Van Giffen enkele proefsleuven getrokken. Hierbij kwamen gedeeltes van 
kringgreppels tevoorschijn, waarvan slechts de noordelijkste volledig werd blootgelegd. Deze kringgreppel 
bevatte een centrale crematie. Bij de AAI (Aanvullende Archeologische Inventarisatie) uit 1989 werd 
vastgesteld dat het bodemprofiel nog intact was. Hieruit werd geconcludeerd dat de grondsporen nog intact 
zullen zijn. Aanvullend onderzoek in 1994 toonde echter aan dat de aanwezige kringgreppels zeer ondiep 
waren en dat de bijbehorende graven al verdwenen waren. Ook bleek het urnenveld zich verder naar het 
oosten uit te strekken, buiten de grenzen van het monument. In 2004 bleek dat het monument aanzienlijk 
was aangetast door toedoen van afwateringsslootjes en erosie ten gevolge van akkerbouw. Door het 
gebruik als akkerland dreigen de nog aanwezige sporen van het urnenveld geleidelijk te worden verploegd.  
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Het gele gebied ten noorden van Meppen (monumentnummer 14354) betreft een terrein met sporen van 
bewoning uit het laat-paleolithicum, mesolithicum, neolithicum (o.a. trechterbeker), de vroege bronstijd (o.a. 
wikkeldraad) en de ijzertijd, en mogelijk sporen van begraving uit de vroege bronstijd. Bij een kartering in 
1955 werd hier op tal van plaatsen vuursteen en/of aardewerk uit de genoemde perioden gevonden. De 
verkenning werd op één locatie gevolgd door een proefopgraving in 1956, waarbij sporen werden 
gevonden van wat mogelijk een dodenhuis was uit de vroege bronstijd. 
 
Buiten deze terreinen van archeologische waarde zijn er in de omgeving nog enkele onderzoeken 
uitgevoerd. Ten noordoosten van Meppen, onderzoeksnummer 189, is in 1994 een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd waarvan geen resultaten in Archis zijn opgenomen. Ten zuidwesten van Meppen, 
onderzoeksnummer 5634, is in 2003 een onderzoek uitgevoerd waarbij in de boringen en aan het 
oppervlak geen archeologische indicatoren werden aangetroffen.  
 
In tabel 2.1. is een overzicht van de genoemde perioden weergegeven. 
 

 
Afbeelding 6.  Kaart met IKAW, monumenten, onderzoeken, vondsten en waarnemingen. In het rood, bij de 

 pijl het onderzoeksgebied (Bron: Archis 2: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 
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Tabel 2.1  Vereenvoudigde archeologische tijdsschaal (Brand 1992) 

Periode Datering 
Paleolithicum tot 8800 voor Chr. 
Mesolithicum 8800 - 4900 voor Chr. 
Neolithicum 5300 - 2000 voor Chr. 
Bronstijd 2000 - 800 voor Chr. 
IJzertijd 800 - 12 voor Chr. 
Romeinse Tijd 12 voor Chr. - 450 na Chr. 
Vroege Middeleeuwen 450 - 1050 na Chr. 
Late Middeleeuwen 1050 - 1500 na Chr. 
Nieuwe Tijd 1500 - heden 

 

2.1.3 Historische situatie 

Van het onderzoeksgebied is geen kadastraal minuutplan beschikbaar. De eerste beschikbare historische 
kaart met gedetailleerde informatie over het onderzoeksgebied betreft een veldminuut uit 1852 waarop 
bebouwing zichtbaar is (zie afbeelding 7). Op de Bonnekaart uit circa 1900 is de situatie vrijwel ongewijzigd 
(zie afbeelding 8). Op het onderzoeksgebied is bebouwing aanwezig aan de noordzijde; om het perceel 
staan bomen. Op de Bonnekaart uit 1939 is wat meer bebouwing op het perceel aanwezig (zie afbeelding 
9). Tussen 1975 en 1987 is een grote schuur op het terrein gebouwd (zie afbeelding 10 en 11). Zowel de 
voormalige als de huidige bebouwing kunnen voor bodemverstoringen hebben gezorgd. 
 

 
Afbeelding 7.  Situatie op de veldminuut uit 1852 met het onderzoeksgebied binnen de rode contour   

(Bron: www.watwaswaar.nl) 
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Afbeelding 8.  Situatie op de Bonnekaart uit circa 1900 met het onderzoeksgebied in het rood bij de pijl  

(Bron: Archis 2: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 
 
 

 
Afbeelding 9.  Situatie op de Bonnekaart uit 1939 met het onderzoeksgebied rood omkaderd  

  (Bron: www.watwaswaar.nl) 
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Afbeelding 10.  Situatie op de topografische kaart uit 1975 met het onderzoeksgebied rood omkaderd  

   (Bron: www.watwaswaar.nl) 
 
 

 
Afbeelding 11.  Situatie op de topografische kaart uit 1987 met het onderzoeksgebied rood omkaderd  

 (bron: www.watwaswaar.nl) 
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2.1.4 Toekomstige ingreep 

Aan Mepperstraat 20 te Meppen zal een schuur worden afgebroken en een nieuwe, grotere schuur op het 
perceel worden gebouwd. Het graven van de funderingen zal voor bodemverstoring zorgen. De exacte 
diepte van de verstoring is ons op dit moment niet bekend. 
  

2.1.5 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

Uit de bodemkaart, gecombineerd met de hoogtekaart, blijkt dat de bodem in het onderzoeksgebied 
waarschijnlijk bestaat uit een laarpodzolbodem of een loopodzolbodem. Geomorfologisch gezien bestaat 
het terrein waarschijnlijk uit een dalvormige laagte zonder veen. Op de IKAW is het gebied niet gekarteerd, 
maar grenst het aan een gebied met een middelhoge verwachtingswaarde. Het onderzoeksgebied ligt in de 
historische kern van Meppen. In de directe omgeving zijn vondsten uit onder meer de ijzertijd bekend. 
 
Op de eerste beschikbare historische kaart van het onderzoeksgebied uit 1852 is de hele omgeving in 
cultuur gebracht en is er bebouwing aanwezig. De bebouwing op het perceel is in meerdere perioden 
gewijzigd. De bouw en sloop van de bebouwing kan voor bodemverstoringen hebben gezorgd. 
 
De bodemkaart en geomorfologische kaart geven aan dat de ondergrond altijd aantrekkelijk is geweest 
voor bewoning. De podzolbodem die zich in het dekzand heeft ontwikkeld, wijst erop dat de bodem lange 
tijd met rust is gelaten. Uit de bekende archeologische waarden blijkt dat het terrein een hoge trefkans 
heeft op het voorkomen van archeologische resten uit met name de ijzertijd. 
 
De vragen uit de inleiding kunnen als volgt worden beantwoord: 
Vraag 1: Wat is de archeologische verwachting van het gebied buiten de reeds bekende AMK-terreinen 

(indien mogelijk, gespecificeerd naar aard, vindplaatsen en perioden)? 
 Bij een intacte bodem moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van 

archeologische resten uit de steentijd tot en met de Nieuwe Tijd. Gezien de vondsten uit de 
omgeving zijn vooral resten uit de ijzertijd te verwachten. 

Vraag 2: Zijn er binnen de verwachtingszones specifieke aandachtslocaties aan te geven (zandkoppen of 
-ruggen, veentjes, historische bebouwing en infrastructuur)? 

 Nee. Het onderzoeksgebied is te klein om specifieke aandachtszones aan te geven. 
Vraag 3: Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen in het plan-/onderzoeksgebied? 
 Zowel de voormalige als de huidige bebouwing kan voor bodemverstoringen gezorgd hebben. 
Vraag 4: Welk vervolgonderzoek is er nodig om de door het bureauonderzoek in beeld gebrachte 

specifieke archeologische verwachting te toetsen? 
Een booronderzoek moet duidelijk maken of de bodemopbouw al dan niet intact is en/of er kans 
is op de aanwezigheid van archeologische resten. 
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2.2 Inventariserend veldonderzoek 

Op het onderzoeksterrein van circa 0,9 ha zijn in totaal zes boringen gezet (zie bijlage 1 voor de boorstaten 
en bijlage 2 voor de boorpuntenkaart). Uit het uitgevoerde verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem 
onder de klinkerverharding ter plaatse van de boringen 2, 3 en 4 van boven naar onder bestaat uit 
aangebracht cunetzand van circa 30 cm (boringen 2 en 3) dat scherp overgaat in een vergraven 
bodemprofiel, bestaande uit zwak humeus, matig fijn zand dat doorloopt tot circa 1,5 m-mv. Hieronder 
bevindt zich het intacte dekzand, dat behoort tot de Formatie van Boxel (Mulder 2003), de C-horizont.  
De bodem in boring 6 bestaat van boven naar onder uit een bouwvoor van 50 cm die daarna scherp 
overgaat in het dekzand. In de boringen 1 en 5 is de bodem dieper verstoord, tot circa 2,6 m-mv. De 
bodem bestaat hier uit een opgebrachte zwak humeuze zandlaag die rond de 150 cm diepte overgaat in 
vergraven zwak humeus zand. Hieronder ligt in boring 1 na 3,0 m-mv sterk zandig keileem met een gele tot 
roestbuine kleur. In boring 5 gaat de bodem na 2,6 m-mv over in het grijsbruine dekzand. 
 
In het de boringen zijn geen resten van bodemvorming aangetroffen, zoals podzolering. Ook zijn er geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. 
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3 Conclusie en aanbeveling 

3.1 Conclusie 

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem ter plaatse van twee boringen (1 en 5) bestaat uit 
een deels opgebrachte zwak humeuze zandlaag die overgaat in een vergraven bodemlaag tot maximaal 
2,6 m-mv. Onder deze vergraven bodemlaag bevindt zich in vier boringen onderliggend dekzand. In dit 
dekzand is alleen een C-horizont aanwezig. In de westelijk uitgevoerde boring, nummer 6, ligt dit dekzand 
direct onder de aanwezige bouwvoor op 0,5 m-mv. In boring 1 gaat de vergraven bodemlaag over in 
keileem. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van bodemvorming of een podzolbodem, zoals 
een B-horizont. In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren waargenomen.  
 
De vragen uit de inleiding die betrekking hebben op het verkennend booronderzoek kunnen als volgt 
worden beantwoord. 
Vraag 1: Is de bodemopbouw intact en hoe ziet deze eruit? 
 De bodem bestaat uit een deels opgebrachte zwak humeuze zandlaag en een diep vergraven 

bodemlaag. In vijf van de boringen is onderliggend dekzand aanwezig, waarin geen 
bodemvorming is aangetroffen. De bodemopbouw is niet meer intact. 

Vraag 2: Zijn er archeologische indicatoren aanwezig en zo ja, wat is de aard, datering en horizontale en 
verticale spreiding hiervan? 

  Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
Vraag 3:  Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens? 
 Uit het verwachtingsmodel kwam naar voren dat er sprake zou zijn van een podzolbodem. Dit 

beeld komt niet overeen met het beeld uit de boringen.  
 

3.2 Aanbeveling 

Omdat de bodem in alle boringen tot een grote diepte verstoord is, is de kans op archeologische 
indicatoren in het plangebied nihil. Er wordt aanbevolen de locatie vrij te geven voor de nieuw te bouwen 
schuur.  
 
Wanneer er bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden onverhoopt grondsporen en/of vondsten 
worden aangetroffen, dient hiervan direct melding te worden gemaakt bij de provinciaal archeoloog, de 
heer dr. W.A.B. van der Sanden, Drents Plateau, Stationsstraat 11, 9401 KV te Assen (tel: (0592) 30 59 
32), mobiel: (06) 22 66 26 01 of per e-mail: w.sanden@drentsplateau.nl) en bij het bevoegd gezag, 
gemeente Coevorden.
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Bijlage 1 Boorstaten Meppen, 
Mepperstraat 20 

 



 



 

 

 

boring 1, Edelman 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

150 ZAND, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus 

grijsbruin 
(neutraal) 

geleidelijk bodemkundige interpretatie: 
opgebrachte grond  

250 ZAND, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus 

geelbruin 
(neutraal) 

scherp vlekintensiteit: licht  
mate van vlek: matig  
vlekkleur: geel  
bodemkundige interpretatie: 
vergraven 

 

300 LEEM, sterk zandig roestbruin 
geel 
(neutraal) 

 geologische interpretatie: keileem 
 

  

boring 2, Edelman 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

7    klinker  

20 ZAND, matig fijn, 
zwak siltig 

geelgrijs 
(neutraal) 

scherp bodemkundige interpretatie: 
opgebracht, cunetzand 

 

160 ZAND, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus 

bruinzwart 
(neutraal) 

geleidelijk vlekintensiteit: licht  
mate van vlek: matig  
vlekkleur: bruin  
bodemkundige interpretatie: 
vergraven 

 

200 ZAND, matig fijn, 
zwak siltig 

geelgrijs 
(neutraal) 

 zandsortering: goed, C-horizont, 
geologische interpretatie: dekzand 

 

  

boring 3, Edelman 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

7    klinker  

35 ZAND, matig fijn, 
zwak siltig 

bruingrijs 
(neutraal) 

scherp cunetzand  

170 ZAND, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus 

grijsbruin 
(neutraal) 

scherp vlekintensiteit: licht  
mate van vlek: matig  
vlekkleur: grijs bodemkundige 
interpretatie: vergraven 

 

210 ZAND, matig fijn, 
zwak siltig 

geelgrijs 
(neutraal) 

 zandsortering: goed, C-horizont, 
geologische interpretatie: dekzand  

  



 

 

 

boring 4, Edelman 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

7    klinker  

110 ZAND, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus 

grijsbruin 
(neutraal) 

scherp bodemkundige interpretatie: 
vergraven  

160 ZAND, matig fijn, 
zwak siltig 

grijsgeel 
(neutraal) 

 zandsortering: goed, C-horizont, 
geologische interpretatie: dekzand 

 

  

boring 5, Edelman 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

90 ZAND, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus 

grijsbruin 
(donker) 

geleidelijk bodemkundige interpretatie: 
opgebracht  

260 ZAND, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus 

bruingrijs 
(neutraal) 

scherp vlekintensiteit: licht, mate van vlek: 
matig, vlekkleur: grijs, 
bodemkundige interpretatie: 
vergraven 

 

300 ZAND, matig fijn, 
zwak siltig 

grijsbruin 
(donker) 

 zandsortering: goed, C-horizont, 
geologische interpretatie: dekzand 

 

  

boring 6, Edelman 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

50 ZAND, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus 

grijsbruin 
(neutraal) 

scherp bodemkundige interpretatie: 
bouwvoor  

100 ZAND, matig fijn, 
zwak siltig 

grijsgeel 
(neutraal) 

 zandsortering: goed, C-horizont, 
geologische interpretatie: dekzand 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 Overzicht van de 
onderzoekslocatie, 
boorpuntenkaart 
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