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Samenvatting
In opdracht van Brands Bouwontwikkeling heeft ArGeoBoor een archeologisch
bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Kralooweg 1 te
Meppel (gemeente Meppel).
Op basis van het bureauonderzoek is er kans op het aantreffen van resten uit de periode laat
paleolithicum t/m het neolithicum. Daarna is het landschap bedekt met veen. De kans op het
aantreffen van resten van jagers verzamelaars wordt laag ingeschat als gevolg van het
ontbreken van open water in de directe omgeving van het plangebied. Sporen uit het
neolithicum worden vaker aangetroffen op leemhoudende gronden. Daar is hier geen sprake
van, dus de verwachting voor sporen uit het neolithicum is ook laag. Met de ontginning in de
late middeleeuwen en het in gebruik nemen van de grond ten behoeve van akkerbouw of
veeteelt komt er weer bewoning voor in het gebied. Waarschijnlijk is sprake van verspreiding
van losse boerderijen. Ten oosten van het plangebied is de Ramhorst gelegen, waarvan bekend
is dat dit een oude woonplaats. De kans op het aantreffen van sporen uit de late
middeleeuwen en nieuwe tijd is hoog. Deze sporen kunnen bestaan uit resten van boerderijen
stallen, waterputten, greppels en sloten etc. Eventuele resten kunnen direct onder de huidige
bouwvoor verwacht worden. Het lijkt aannemelijk dat eventuele resten van boerderijen of
huisplaatsen met name te verwachten zijn indien het hogere gronden betreft waar in ieder
geval een veldpodzol aanwezig is. Het plangebied ligt op de grens tussen het voorkomen van
beekeerdgronden en veldpodzolbodems.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat zich ter plaatse van het plangebied een A-C
bodemprofiel bevindt.
Uit een nadere bestudering van het Actueel Hoogtebestand Nederland is gebleken dat de
locatie Ramhorst ligt op een dekzandhoogte die net 50 cm hoger is dan het maaiveld in het
plangebied. Waarschijnlijk is dit de reden voor het ontbreken van een veldpodzolbodem. De
kans op het aantreffen van archeologische resten binnen het plangebied wordt laag ingeschat,
simpelweg omdat de locatie van de Ramhorst 50 cm hoger ligt. De cirkel met een straal van 75
meter, die om deze oude woonplaats een hoge verwachting heeft gekregen, is in dit geval te
ruim gebleken.
Het selectieadvies luidt om geen archeologisch vervolgonderzoek binnen het plangebied uit te
voeren.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem
verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt
aangeraden om indien dit het geval is contact op te nemen met de gemeente Meppel afdeling
archeologie.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Brands Bouwontwikkeling heeft ArGeoBoor een archeologisch
bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Kralooweg 1 te
Meppel (gemeente Meppel). Het project betreft de sloop van de bestaande bebouwing op het
perceel. Na de sloop is nieuw voorzien van een woonzorg-gebouw ten behoeve van 24
woonzorgeenheden. Bij de nieuwbouw bestaat de kans dat archeologische waarden verstoord
worden. In dit kader dient een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend
booronderzoek te worden uitgevoerd. Op de archeologische verwachting- en
beleidsadvieskaart ligt het plangebied in een zone met een hoge archeologische verwachting.

1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische
verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, historische- en
archeologische gegevens. Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de
bodemopbouw om een uitspraak te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van
archeologische niveaus en mogelijke bodemverstoringen binnen het plangebied. Het
booronderzoek toetst de uitkomsten van het bureauonderzoek. De volgende vragen staan bij
het onderzoek centraal:


Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
 Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011).

1.3

Administratieve data
Adres:
Toponiemen:
Kadastrale adres
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Contactpersoon

bevoegd gezag:
Contactpersoon:

Kralooweg 1 Meppel
Kralooweg / Oosterboerweg
Gemeente Meppel, sectie M percelen 2340 en 1521
Drenthe
Meppel
Brands Bouwontwikkeling
Dhr. Jasper Scholtens
Postbus 18
7800 AA EMMEN
Tel: 0591-657 900
E-mail: jasper.scholtens@brandsbouw.nl
Gemeente Meppel
Dhr. R. Oppedijk
Postbus 501
7940 AM Meppel
Telefoon 14 0522
E-mail R.Oppedijk@meppel.nl
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Coördinaten:

Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

2
2.1

212.081/ 523.728
212.140/ 523.724
212.134/ 523.664
212.084/ 523.664
2
Circa 3.500 m
21f
55452
45291

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt aan de oostkant van Meppel (zie afbeelding 1). Het plangebied heeft een
oppervlakte van circa 3.500 m2. Het plangebied is aan de westzijde bebouwd met een woning
met schuur. Ten noorden hiervan staat een langwerpig bijgebouwtje. Rondom de bebouwing is
verwilderd groen aanwezig. In de oostzijde een grasveld.
Uit een kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het
plangebied ligt op een gemiddelde hoogte van circa 1,2 + NAP.1

2.2

Voorziene ontwikkeling
Het project betreft de sloop van de bestaande bebouwing op het perceel en hiervoor in de
plaats komt een woonzorg-gebouw ten behoeve van 24 woonzorgeenheden.

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied(rode ster) op een topografische kaart.2
1
2

http://ahn.geodan.nl/ahn/
Kadaster 2012
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Afbeelding 2. Het plangebied in detail met uitgevoerde boringen.3

3
3.1

Bureauonderzoek
Methode
Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een
archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.

3.2

Aardkundige gegevens
Uit een kaart gemaakt van gegevens van het actueel hoogtebestand Nederland (AHN) is te zien
dat het plangebied ligt in een gebied tussen twee oost-west gelegen waterlopen. In het
noorden ligt het dal van de, tegenwoordig gekanaliseerde, Wold A en in het zuiden het dal van
de Reest.4 Het gebied heeft slechts subtiele hoogteverschillen. Meer reliëf in de vorm van lage
landduinen vinden we naar het oosten. Uit de geomorfologische kaart blijkt dat het plangebied
deel uitmaakt van een vlakte van ten dele verspoeld dekzand.5

3

Kadaster 2012
AHN geraadpleegd op http://ahn.geodan.nl/ahn/
5
Alterra 2003
4
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Uit de fysisch geografische kaart van het stroomgebied van de Vecht, Dinkel en Regge blijkt dat
het plangebied ligt op een terrasvlakte gevormd in het Weichselien.6
Het plangebied ligt in een zone waar na de laatste ijstijd het Weichselien door vlechtende
rivieren een terras bestaande uit grof zand en grind is achtergebleven (Formaties van Urk en of
Kreftenheye). Hierop zijn in dezelfde ijstijd, maar in laatste deel hiervan dekzanden afgezet. Dit
dekzand is direct na afzetting en later ten dele verspoeld, voordat het in het Holoceen door
vegetatie werd vastgelegd. Dit zand wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel, laagpakket
van Wierden).7
In de loop van het Holoceen is door opwarming van de aarde de zeespiegel gestegen. De
stijgende zeespiegel in de loop van het Holoceen leidde ook tot een hogere grondwaterspiegel,
hetgeen tot vernatting leidde. De vernatting had ook te maken met een vochtiger en warmer
klimaat. In eerste aanleg ontstonden grote veenmoerassen langs de kust, maar later
ontwikkelden zich ook hoogveenkussens op de hogere gronden. Zo ook in Meppel
enomgeving. Uit paleografische kaarten blijkt dat ervanuit wordt gegaan dat de omgeving van
Meppel tussen circa 5.100 en 3.800 voor heden bedekt is geraakt met hoogveen. 8

Afbeelding 3. Het plangebied (zwarte ster) geprojecteerd op het actueel hoogtebestand
Nederland.9

6

Willemse en Boshoven 2011
De Mulder 2003
8
De Mulder 2003
9
http://ahn.geodan.nl/ahn/
7
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Het hoogveen is vanaf de late middeleeuwen op grote schaal ontgonnen. Daarna is het land
geploegd en zijn de veenresten geoxideerd. Hierdoor kwam het dekzandlandschap van voor de
veenbedekking weer aan het maaiveld te liggen. De bodems die in het gebied kunnen worden
aangetroffen zijn veldpodzolbodems (iets hogere gronden) en beekeerdgronden (lagere
gronden).10

3.3

Historische situatie
Algemene situatie
De historie begint bij de ontginning van het gebied in de late middeleeuwen. Niet bekend is
wanneer precies met de ontginning is begonnen. In 944 verwierf de bisschop het
Fooreestrecht van keizer Otto I in de Pagus forestensis, een uitgestrekt oerwoud dat gelegen
moet hebben in het huidige Wapserveen, Nijeveen, misschien Ruinerwold en Meppel en
voorts in de Stellingwerven, Steenwijk en Steenwijkerwold.11 Waarschijnlijk werd het
ontoegankelijke gebied vanaf diverse kanten ontgonnen vanaf circa 1150 na chr.12
De verkaveling in het gebied is onregelmatig. Dit is een aanwijzing dat het gebied redelijk vroeg
ontgonnen is en in ieder geval voor de grootschalige industriële vervening. Gedetailleerd
eigendomsonderzoek wijst uit dat de ontginningen veelal vanaf de beken begonnen zijn. Dit is
verklaarbaar doordat deze het best bereikbaar waren. Pas later is de bewoning van de beken
verplaatst naar de hogere zandkopjes en zandruggen.13 Het is dus mogelijk dat de hoger
zandruggen en kopjes in het gebied al in de late middeleeuwen in gebruik zijn genomen, maar
wanneer precies dat is niet bekend.
Gebeurtenissen ter plaatse van het plangebied
Uit oude kaarten blijkt dat het plangebied in de 19e eeuw deel uitmaakt van een kleinschalig
landschap met verspreid enkele boerderijen. Op de veldminuut uit 1851 en het bonneblad uit
1899 is ten oosten van het plangebied reeds de boerderij aanwezig, die op de archeologische
verwachtings- en beleidskaart “Ramhorst” wordt genoemd.14 In de daarop volgende jaren
veranderd er weinig in het plangebied. Tot aan 1954 is de locatie onbebouwd. Pas op een kaart
van 10 jaar later uit 1961 (niet afgebeeld) staat er bebouwing op het plangebied op de kaart
aangegeven. Deze bebouwing is tot op heden aanwezig of recent gesloopt.15 Het gebied
rondom het plangebied is vanaf 1995 tot heden in gebruik genomen voor bebouwing.

10

Alterra 1960-1995 en Boerma 1992
Blok 1984 en 1986 In: Hendrikx 1999
12
Hendrikx 1999
13
Hendrikx 1999
14
Bureau Militaire Verkenningen 1851 en 1899
15
Topografische Dienst 1953 en 1995
11
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Afbeelding 4 het plangebied op oude kaarten vanaf 1851.16

3.4

Bekende archeologische terreinen, waarnemingen, vondst- en onderzoeksmeldingen
Archeologische Monumentenkaart (AMK)
In de directe omgeving bevinden zich geen archeologische monumenten of terreinen van
archeologische waarde.17
Waarnemingen en vondsten (zie afbeelding 5)
Op ruim 1200 meter ten zuidwesten van het plangebied is de hals van een kruikje of kannetje
aangetroffen uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd (waarneming 420418 en
onderzoeksmelding 41417). Bij dit booronderzoek is met name een A-C profiel aangetroffen.
Een vervolgonderzoek werd niet aanbevolen. Verder zijn geen waarnemingen of
vondstmeldingen gedaan binnen circa 1200 meter van het plangebied.
16
17

Bureau Militaire Verkenningen 1851 en 1899; Topografische dienst 1954 en 1995
Archis 2012, Mounumentenkaart
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Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 5)
Op ruim 800 meter ten westen van het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd. Er
wordt verder geen informatie vermeld (onderzoeksmelding 39866).
Op circa 900 meter ten oosten van het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd. De
archeologische verwachting stelt een hoge verwachting voor sporen van voor de veengroei
begon, dat wil zeggen, paleolithicum en mesolithicum en voor de periode vanaf de
ontginningsfase in de late middeleeuwen en nieuwe tijd (onderzoeksmelding 39745).
Op 1.150 meter ten zuidoosten van het plangebied is een klein booronderzoek uitgevoerd. Er
zijn geen meldingen van vondsten of een intacte bodem (onderzoeksmelding 51790). Bij
onderzoeksmelding 53830 is een bureauonderzoek uitgevoerd. Resultaten onbekend.

Afbeelding 5: Informatie uit het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) geprojecteerd op de
geomorfologische kaart met daarop de Reest in het Zuiden en de Wold A in het noorden met
daartussen een vlakte van deels verspoelde dekzanden.18
Informatie van amateurarcheologen
Uit informatie van de Archeologische Vereniging Meppel, dhr. S. Willems is gebleken dat aan
de oostzijde van het plangebied veel 17e- en enkele 16e eeuwse aardewerkfragmenten en
andere vondsten gedaan zijn tijdens het bouwrijp maken van dat gebied. Het pad wat aan de
rechterkant naast de onderzoekslocatie loopt is een erg oud pad die naar het noorden loopt en
een verbindingsweg naar Ruinerwold is.
18

Archis 2012
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De boerderij aan de oostkant is een van oorsprong 16e eeuwse boerderij. Van het Slot in de
Oosterboer is de datering uit de 15e eeuw. De oude boerderij de Ramhorst die ook nabij lag is
helaas gesloopt. Is zeker vroeg 17e eeuw maar waarschijnlijk ouder. Daar vlakbij lag nog een
boerderij en daar is vroeg 17e eeuws aardewerk gevonden.
Archeologische verwachtingskaarten
De Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
geeft voor het plangebied een lage archeologische verwachting aan. De archeologische
verwachting- en beleidskaart van de gemeente Meppel geeft voor het plangebied een hoge
archeologische verwachting. Het gebied ten zuidwesten van het plangebied krijgt een
middelhoge archeologische verwachting en het gebied ten noordoosten, noorden,
noordwesten en zuidoosten krijgt een lage archeologische verwachting.19 Deze verwachting is
gebaseerd op het bodemtype. De zone waar veldpodzolbodems voorkomen, hebben een
middelhoge archeologische verwachting. De zones waar beekeerdgronden voorkomen,
hebben een lage archeologische verwachting gekregen.
De hoge archeologische verwachting hangt samen met de aanwezigheid van een oude
woonplaats genaamd ‘Ramhorst’ ten oosten van het plangebied. Ook uit de oude kaarten is
gebleken dat hier sinds 1851, maar vermoedelijk reeds eerder een boerderij aanwezig is.

Afbeelding 6: Plangebied (rood vierkand) geprojecteerd op de archeologische beleidskaart van
de gemeente Meppel. (legenda: licht bruin = middelhoge verwachting; donkerbruinrood = hoge
archeologische verwachting; groen = lage verwachting).20

19
20

De Boer en van der A 2010
De Boer en van der A 2010
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4

Archeologische verwachting
Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen, nadat de
het dekzand is vastgelegd door begroeiing in het begin van het Holoceen. Het gebied is
begaanbaar geweest tot het gebied bedekt raakt met veen. We hebben het hier grofweg over
de periode tussen 12.000 BP (Before Prestent ) tot 3800 BP. Er is in theorie dus kans op het
aantreffen van resten uit de periode laat paleolithicum t/m het neolithicum. Daarna is het
landschap bedekt met veen. De kans op het aantreffen van resten van jagers verzamelaars
wordt laag ingeschat als gevolg van het ontbreken van open water in de directe omgeving van
het plangebied. Sporen uit het neolithicum worden vaker aangetroffen op leemhoudende
gronden. Daar is hier geen sprake van, dus de verwachting voor sporen uit het neolithicum is
ook laag.
Met de ontginning in de late middeleeuwen en het in gebruik nemen van de grond ten
behoeve van akkerbouw of veeteelt komt er weer bewoning voor in het gebied. Waarschijnlijk
is sprake van verspreiding van losse boerderijen. Ten oosten van het plangebied is de
Ramhorst gelegen, waarvan bekend is dat dit een oude woonplek is. De kans op het aantreffen
van sporen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd is hoog. Deze sporen kunnen bestaan uit
resten van boerderijen stallen, waterputten, greppels en sloten etc. Eventuele resten kunnen
direct onder de huidige bouwvoor verwacht worden. Het lijkt aannemelijk dat eventuele
resten van boerderijen of huisplaatsen met name te verwachten zijn indien het hogere
gronden betreft, waar in ieder geval een veldpodzol aanwezig is. Het plangebied ligt op de
grens tussen het voorkomen van beekeerd gronden en veldpodzolbodems.

5
5.1

Archeologisch booronderzoek
Methode
Er is een veldinspectie gedaan waarbij is gelet op het voorkomen van molshopen of andere
bodemontsluitingen waar mogelijk waarnemingen konden worden gedaan.
Verspreid in het plangebied zijn 7 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7
cm. Er is gestreefd om tot minimaal 30 cm in de C-horizont te boren. De opgeboorde grond is
lithologisch beschreven conform de NEN 5104.21 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn
beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.22
De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.23

5.2

Resultaten en interpretatie
Veldinspectie
Uit de veldinspectie is gebleken dat er geen bodemontsluitingen zichtbaar waren op het
moment van onderzoek. Het terrein was begroeid of bebouwd.
21

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
23
Bosch 2007
22
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Verkennend booronderzoek
De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven op afbeelding 2.
De bodem bestaat uit kalkloos matig fijn zwak tot matig silthoudend zand. Dit zand wordt als
dekzand geïnterpreteerd. Aangetroffen opgebrachte lagen en de bouwvoor zijn zwak tot matig
humeus.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem in alle boringen verstoord is tot
in de C-horizont. Slechts in boring 2 is nog een klein deeltje van een BC-horizont aangetroffen.
In de bodemopbouw is wel enige variatie aanwezig:
In de boringen 1 en 4 bevindt zich tussen de huidige bouwvoor en de C-horizont een
rommelige verstoorde laag. In de boring 2 is sprake van opgebrachte grond waaronder de
oude bouwvoor nog aanwezig is. Ook is hier nog een spoor van een BC horizont aangetroffen.
De opgebrachte grond is mogelijk vrijgekomen met het grondwerk ten behoeve van de
huidige, nu te slopen, bebouwing. In de boringen 3 en 6 ligt de dunne bouwvoor direct op de
C-horizont. Opvallend is de diepe verstoring in boring 5. De dikte en interpretatie van de
diverse lagen is samengevat in tabel 2.
Tabel 2: samenvatting van resultaten van het booronderzoek.
Boring

1
2
3
4
5
6
7

6

Opgebrachte
grond
donkerbruin
0-30

(oude)
bouwvoor
Donker bruin
0-45
30-65
0-30
0-45
0-20
0-30

Verstoorde laag
Gevlekt

BC-horizont

C-horizont

Licht bruin

Licht bruingrijs
60-150
70-100
30-100
60-100
90-100
20-100
50-100

45-60
65-70
45-60
0-90
30-50

Synthese
In het plangebied is alleen in boring 2 een restant van een BC horizont aangetroffen. Indien
ooit een veldpodzolbodem op de locatie aanwezig was, dan is deze in 6 van de 7 boringen tot
in de C-horizont verstoord.
Uit het AHN blijkt dat ter plaatse van de Ramhorst het maaiveld ligt op circa 1,7m + NAP . In
het plangebied ligt het maaiveld op 1,2 + NAP. Het hoogteverschil van circa 50 cm is
waarschijnlijk de reden dat de bebouwing juist ten oosten van het plangebied, ter plaatse van
de Ramhorst is neergezet (zie afbeelding 6). Op basis hiervan worden ook resten van
voorgangers van de Ramhorst niet in het plangebied verwacht, maar op de hoogte ten oosten
van het plangebied. De hoge verwachting op basis van de beleidsadvieskaart is niet bevestigd.
De hoge verwachting was arbitrair bepaald op basis van een straal van 75 meter vanaf de rand
van het perceel van de Ramhorst en niet op basis van hoogtegegevens. In dit geval is deze
grens te ruim gebleken.
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Afbeelding 6: detail van het AHN. De gele cirkel geeft het gebied aan dat hoger is dan 1,5 +
NAP. 24

7

Conclusie











24

Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt op het dekzand met weinig uitgesproken reliëf. In alle boringen,
met uitzondering van boring 2 is de bodem verstoord tot in de C-horizont. Alleen in
boring 2 is een restant van een BC-horizont gevonden.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Nee. Het plangebied ligt niet op een hogere dekzandwelving en er zijn geen resten
meer te verwachten uit de periode late middeleeuwen – nieuwe tijd. Voor de periode
laat paleolithicum-neolithicum is de kans op het aantreffen van archeologie eveneens
laag door het ontbreken van gradiënten in het landschap (paleolithicum en
mesolithicum) en het ontbreken van een lemige bodem (neolithicum).
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Niet van toepassing.
Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
Niet van toepassing.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Niet van toepassing.
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Niet van toepassing.

http://ahn.geodan.nl/ahn/
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8

Aanbeveling/Selectieadvies
Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in het
plangebied Kralooweg 1 te Meppel.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem
verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt
aangeraden om indien dit het geval is contact op te nemen met de gemeente Meppel afdeling
archeologie.
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