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Samenvatting 

In opdracht van Winvast B.V. is een inventariserend veldonderzoek – verkennende fase 
uitgevoerd op de locatie Coevorderkanaal te Coevorden. Aanleiding voor het onderzoek vormt 
de geplande bouw van een windturbine. Uit een voorgaand bureauonderzoek blijkt dat het 
plangebied op een dekzandrug ligt. Er zijn resten uit de steentijd en van een boerderij uit de 
late middeleeuwen of vroege nieuwe tijd te verwachten. In het bureauonderzoek is 
geadviseerd een verkennend booronderzoek uit te voeren.  

Doel van het verkennend booronderzoek is te onderzoeken of in het plangebied resten van 
een podzolbodem en/of een plaggendek voorkomen en of het bodemprofiel intact dan wel 
verstoord is. Daarnaast dient gelet te worden op de aanwezigheid van mogelijke 
archeologische indicatoren in de boorkernen. 

Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem grotendeels verstoord is. In één boring is onder een 
(rest)veenpakket intact dekzand aangetroffen. In het overige deel van het plangebied is de 
bodem tot in de C-horizont verstoord. Aanbevolen wordt het gebied vrij te geven van 
archeologisch vervolgonderzoek.  De implementatie van deze aanbeveling is afhankelijk van 
het oordeel van het bevoegd gezag, de gemeente Coevorden. 

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 te melden bij de 
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt 
aangeraden contact op te nemen met de gemeente Coevorden. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Winvast B.V. heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek uitgevoerd op 
een locatie aan het Coevorderkanaal 11 in de gemeente Coevorden (afbeelding 1.1). De 
aanleiding van het onderzoek is de beoogde realisatie van een windturbine. Deze realisatie 
gaat gepaard met bodemverstoring waardoor eventueel aanwezige archeologische waarden 
verstoord kunnen worden. Het onderzoek is een vervolg op een reeds uitgevoerd 
bureauonderzoek.1  

1.2 Doel en Vraagstelling 

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. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 
versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011).  

                                                             
1 M. de Jong, 2012. Windturbine aan het Coevorderkanaal (gemeente Coevorden). Een archeologisch 
bureauonderzoek. Libau-rapport 12-245, Groningen 
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1.3 Administratieve data 

Tabel 1.1: administratieve data 

  

Adres: Coevorder Kanaal 11 
Toponiem: Wijnhorst 
Kadastrale nrs.  -  
Provincie: Drenthe 
Gemeente: Coevorden 
Opdrachtgever: Winvast B.V. 
Contactpersoon R. de Coo 
  
bevoegd gezag: Gemeente Coevorden 
Coördinaten: 245.201/517.179 
Oppervlakte: ca. 250 m2 

Kaartblad: 22E 
Onderzoekmeldingsnummer: 57846 
Onderzoeknr. 46810 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied is gelegen aan het Coevorderkanaal 11 te Coevorden (zie afbeelding 2.1). Het 
plangebied is momenteel in gebruik als grasland. Tot de jaren ’80 van de vorige eeuw was het 
gebied bebouwd. Het plangebied vormt de locatie waar de windturbine is gepland. 

 
Afbeelding 2.1: Locatie van het plangebied (rood omcirkeld). Bron: Archis II 
 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

De windturbine wordt gefundeerd op een 2 m dikke betonplaat met een diameter van 16 – 18 
m. Deze plaat wordt ingegraven. In het voorliggende bureauonderzoek2 is aangegeven dat het 
daarbij om een oppervlak van 200 – 250 m2 gaat. Deze funderingsplaat rust op heipalen.  

 

2.3 Samenvatting bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek is in november 2012 uitgevoerd. Hieronder volgt een samenvatting: 

 Geomorfologisch ligt het plangebied op een dekzandrug, mogelijk met een oud landbouwdek 
(legenda-eenheid 3K14). Deze dekzandrug ligt in een beekoverstromingsvlakte (2M24).  

                                                             
2 M. de Jong, 2012. Windturbine aan het Coevorderkanaal (gemeente Coevorden). Een archeologisch 
bureauonderzoek. Libau-rapport 12-245, Groningen 
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 Op de bodemkaart ligt het plangebied geheel in een zone met venige beekdalgronden 
(legenda-eenheid ABv). Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, afbeelding 1.3) is 
aangegeven dat het plangebied hoger ligt dan het omliggende gebied. Dit kan duiden op de 
aanwezigheid van een dekzandopduiking. 

 Binnen het plangebied zijn geen AMK-terreinen of waarnemingen geregistreerd. In de 
omgeving van het plangebied zijn veel archeologische waarnemingen bekend. Binnen een 
straal van 1500 m zijn de volgende waarnemingen (tabel 2.1) en AMK-terreinen (tabel 2.2) 
geregistreerd. Een overzicht van de archeologische perioden is opgenomen in bijlage 1. 

 
  Tabel 2.1: archeologische waarnemingen binnen een straal van 1500 m van het plangebied.  
 Bron: Archis II. 

 
 

 Tabel 2.2: AMK-terreinen in de omgeving van het plangebied. Bron: Archis II. 
 

 Op oud kaartmateriaal uit de periode 1851 – 1904 is ter hoogte van het plangebied erve 
‘Wijnharst of ‘Wijnhorst’ aangegeven. De term ‘horst’ duidt op een relatief hooggelegen 
gebied. De exacte ouderdom van de boerderij is niet bekend. In het Drents Archief bevindt 
zich een akte uit 1530 waarin een perceel  ‘de Wijnharst’ wordt genoemd, maar het is niet 
bekend of dit het plangebied betreft. Een begindatering in de vroege nieuwe tijd of late 
middeleeuwen is in ieder geval niet uit te sluiten. In 1984 zijn de boerderij en alle 
bijgebouwen gesloopt en ongeveer 150 m naar het noordwesten verplaatst. Een en ander 
hangt samen met de aanleg van een NAVO munitiecomplex op ongeveer 280 m van de oude 
locatie.  

 

 

 

Waarnemingsnummer Archeologische periode Omschrijving 
300250 paleolithicum of 

mesolithicum 
bewerkt vuursteen 

12906, 300262, 
300265 

mesolithicum bewerkt vuursteen 

13005 neolithicum/bronstijd bewerkt vuursteen 
12536 neolithicum stenen bijl 
17960 neolithicum/vroege 

bronstijd 
koperen bijl 

3041 bronstijd-Romeinse tijd kubussteen 
13675 ijzertijd aardewerk 
12907 ijzertijd nederzettingsresten 
12520 late ijzertijd/vroeg-

Romeinse tijd 
mantelspeld 

13676 middeleeuwen aardewerk 
12531 middeleeuwen resten vermoedelijk verband houdend 

met de slag bij Ane in 1227 

AMK-
terreinnummer 

Archeologische periode Omschrijving 

12383 neolithicum, ijzertijd, 
vroege en late 
middeleeuwen 

diverse nederzettingsterreinen 

2751 ijzertijd nederzetting 
13284 late middeleeuwen resten van de havezathe ‘De Groote Scheere’ 
2729 mesolithicum vindplaats bewerkt vuursteen 
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Archeologische verwachtingskaarten 

2.4 Archeologische verwachting 

De volgende tekst is letterlijk overgenomen uit het voorliggende bureauonderzoek.3  
 “In het plangebied bestaat kans op archeologische resten uit de prehistorie (met name de 
steentijd), de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Het plangebied bevindt zich ter plaatse van een oude 
boerderijplaats. De ouderdom van deze boerderijplaats is niet bekend. Door het slopen van de boerderij 
Wijnhorst zal de bodem ter plaatse iets verstoord zijn. 

Het oppervlak van de bodemingrepen is 200 à 250 m2. De bodemingrepen tot 2 m –mv zullen de mogelijk 
aanwezige archeologische resten in dit gebied geheel verwijderen. Derhalve wordt geadviseerd om 
voorafgaand aan de bodemingrepen een inventariserend archeologisch booronderzoek uit te laten 
voeren bestaande uit zes boringen. Het booronderzoek dient gericht te zijn op de aanwezigheid van een 
podzolbodem, een esdek en op het voorkomen van bodemverstoringen door bijvoorbeeld de sloop van de 
boerderij Wijnhorst. Tevens dient te worden gelet op het voorkomen van archeologische indicatoren 
zoals bijvoorbeeld aardewerk, vuursteen en houtskool. Relevante bodemlagen dienen te worden gezeefd. 

2.5 Aanvulling bureauonderzoek 

Om een beter beeld te krijgen van de bodemkundige situatie ter plaatse zijn een aantal 
kaarten geprojecteerd op de huidige topografische ondergrond. Dit betreft de topografische 
kaart uit 1975, vóór de sloop en verplaatsing van de boerderij en het AHN.4 Daarnaast is de 
beleidsadvieskaart van de gemeente Coevorden geraadpleegd. 

Recente verstoringen 

 

Afbeelding 2.2: plangebied (zwart omlijnd) op topografische kaart uit 1975. 

                                                             
3 Jong, M. de, 2012; p. 4. 
4 Volgens de huidige bewoner (de heer H. Brill)  is de boerderij in 1984 afgebroken en herbouwd op de 
huidige locatie (pers. comm. H. Brill, 8 augustus 2013) 
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Op deze kaart is te zien dat het plangebied grotendeels op de locatie van een voormalige 
schuur ligt. Vermoedelijk betreft dit de veestal, waardoor is te rekenen met ernstige 
bodemverstoring (mestkelder). Het noordelijk deel van het plangebied doorsnijdt een weg. 
Niet bekend is of dit een verharde weg is, maar er is te rekenen met bodemverstoring als 
gevolg van het aanbrengen van een cunet. 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
Op de onderstaande kaart (afbeelding 2.3) is het plangebied geprojecteerd op het AHN. Het 
plangebied ligt op de helling van een opduiking. Het hoogste punt bevindt zich direct ten 
westen van het plangebied. 

 

Afbeelding 2.3: plangebied (zwart omlijnd) op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).  
 

De ligging op de helling van een (vermoedelijke) dekzandopduiking heeft consequenties voor 
wat betreft de hoge verwachting op resten uit de steentijd (het mesolithicum). Deze zijn 
meestal op de hoogste delen van kleine dekzandopduikingen te vinden.  

Gemeentelijk archeologisch beleid van Coevorden 
De gemeente Coevorden heeft onder meer gedetailleerde archeologische advieskaarten laten 
opstellen door het ADC in 2011. Het archeologisch beleid is in februari 2013 vastgesteld.  
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Afbeelding 2.4: Uitsnede uit de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart van 
Coevorden. De locatie van het plangebied is zwart omcirkeld (bron: www.coevorden.nl) 
 

Op de gemeentelijke beleidsadvieskaart ligt het plangebied op een zandkopje temidden van 
een beekdalbodem. Er geldt geen vrijstelling voor bodemingrepen kleiner dan een bepaalde 
omvang. Het bureauonderzoek is inmiddels uitgevoerd. 

3 Archeologisch booronderzoek 

3.1 Methode 

Het veldwerk is uitgevoerd op 27 juli 2013. Er is een veldinspectie gedaan waarbij is gelet op 
het voorkomen van molshopen of andere ontsluitingen waar mogelijk waarnemingen konden 
worden gedaan en er is gelet op hoogteverschillen of andere zaken die van belang kunnen zijn 
voor de archeologische verwachting van het plangebied. 

Verspreid in het plangebied zijn zes boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter 
van 7 cm en een guts van 2 cm. De boringen zijn tot minimaal 30 cm in de C-horizont gezet. De 
maximale boordiepte bedraagt 180 cm –mv. Archeologisch relevante lagen zijn gezeefd  met 
een zeef met een maaswijdte van 4 mm. De in het plangebied aangetroffen relevante laag 
bestaat uit de top van de C-horizont. De boringen zijn ingemeten met behulp van een GPS. De 
maaiveldhoogten zijn ontleend aan het AHN (www.ahn.nl). 
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De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.5 De niet verstoorde 
bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor 
Nederland.6  

De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 
Boorbeschrijvingsmethode, zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.7 

3.2 Resultaten 

Veldinspectie 
Tijdens de veldinspectie is geconstateerd dat het plangebied op de helling van een opduiking 
ligt. Andere bijzonderheden die het booronderzoek zouden kunnen beïnvloeden zijn niet naar 
voren gekomen. 

Verkennend booronderzoek 
De boorpuntenkaart is afgebeeld in bijlage 3; de boorstaten zijn weergegeven in bijlage 2. Er 
zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, noch restanten van een plaggendek of een 
podzolbodem. De boringen tonen een overwegend verstoord bodemprofiel. Het typerende 
bodemprofiel bestaat uit een bouwvoor/graszode van ongeveer 20 cm, gevolgd door een dikke 
verstoorde laag die zich in de meeste boringen tot meer dan 1 m –mv uitstrekt. In boring 4 is 
op een diepte van ca. 80 cm –mv een baksteenfragment aangetroffen. Het verstoorde pakket 
wordt opgevolgd door lichtgrijs, matig grof (matig gesorteerd), gereduceerd zand (C-horizont) 
dat vaak wat zeer fijn grind bevat. Geologisch  gaat het om een waarschijnlijk om een 
beekbeddingafzetting. 

In boring 6 is het bodemprofiel tot circa 50 cm –mv verstoord (opgebracht). Onder de 
verstoorde laag bevindt zich een laagje sterk veraard veen van ongeveer 10 cm dik, gevolgd 
door een laag veen (vam2)8  van ongeveer 20 cm dik. Tussen 80 – 135 cm bevindt zich een 
humeuze inspoelingshorizont van matig fijn, goed gesorteerd zand.  Het matig fijne zand wordt 
geïnterpreteerd als dekzand. Dit dekzand is ook in de andere boringen aangetroffen, maar 
daar was het (zwaar) verstoord. Onder het dekzand is vanaf 135 cm -mv weer de 
beekbeddingafzetting aangetroffen. 

3.3 Conclusie en aanbevelingen 

Het plangebied is overwegend tot in de C-horizont verstoord. De C-horizont bestaat uit matig 
grof, gereduceerd zand, vaak met fijn grind. In boring zes – het meest zuidoostelijke deel van 
het plangebied – is onder het veen dekzand aangetroffen. De omvangrijke verstoringen 
hangen vermoedelijk samen met de bebouwing die hier tot 1984 was.  Onder deze condities 
zijn geen intacte resten van structuren te verwachten. Resten uit de steentijd worden evenmin 
verwacht. Dit hangt deels samen met de geconstateerde verstoring van het bodemprofiel, 

                                                             
5 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
6 Bakker en Schelling 1989 
7 Bosch 2007 
8 Vam (met nummer) geeft de humositeit aan, de verhouding tussen het onveranderde en het 
omgezette plantaardige materiaal. Vam1 betreft niet tot zwak vergane plantenresten, vam2 is veen met 
matig vergane plantenresten en vam3 impliceert zeer sterk vergane plantenresten zonder enige 
plantstructuur. 
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maar ook met de veenlaag op het dekzand. Het plangebied vormt onderdeel van de voet van 
de oorspronkelijke opduiking. Mogelijk betreft dit geen natuurlijke dekzandopduiking maar 
een antropogene (door mensen opgeworpen) heuvel in een beekoverstromingsvlakte. De 
diepte van de geconstateerde bodemverstoring maakt het echter moeilijk hier uitspraken over 
te doen.  

De aangetroffen bodemverstoring tot in de C-horizont maakt het plangebied niet 
behoudenswaardig. Om deze reden wordt geen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd. 
De implementatie van deze aanbeveling is afhankelijk van het oordeel van het bevoegd gezag, 
de gemeente Coevorden. Wanneer onverhoeds toch archeologische waarden worden 
aangetroffen tijdens de grondwerkzaamheden dan dient dit direct te worden gemeld aan de 
gemeente Coevorden, tel. 0524 598 598.  

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de 
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 
archeologische 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 contact op te nemen met de gemeente Coevorden. 
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Bijlage 2  
Boorstaten 

  



Coevorderkanaal, Coevorden boorstaten

projectnummer

Coevorderkanaal, Coevorden
blad

1/2
locatie

opdrachtgever

Winvast
bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 1 (160cm) datum: 29-07-2013

Boormeester: E.W. Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
zeer fijn; scherp begrenst; bouwvoor.

--
25

Zs2h1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Geel-bruin.
gevlekt/verstoord; matig fijn; vage begrenzing. --

130

Zs2h1

Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtgrijs.
matig grof; C-horizont, gereduceerd.. --

160
Zs2g1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 2 (170cm) datum: 30-07-2013

Boormeester: E.W. Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
zeer fijn; scherp begrensd; bouwvoor.

--
20

Zs2h1

Zand, matig siltig. Grijs-bruin. zeer fijn; scherp
begrensd; gevlekt/verstoord.

--

140

Zs2

Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtgrijs.
matig grof; scherp begrensd; C-horizont. --

170
Zs2g1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 3 (180cm) datum: 30-07-2013

Boormeester: E.W. Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
zeer fijn; scherp begrensd; bouwvoor.

--
20

Zs2h1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zeer fijn, met brokjes veen en C-horizont; vage
begrenzing; C-horizont.

--

150

Zs2h1

Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtgrijs.
matig grof; C-horizont; gereduceerd. --

180
Zs2g1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 4 (130cm) datum: 30-07-2013

Boormeester: E.W. Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
zeer fijn; scherp begrensd; bouwvoor.

--
20

Zs2h1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zeer fijn; gevlekt/verstoord; met baksteen op
80 cm.

--

90

Zs2h1

Zand, matig siltig, matig humeus.
Grijs-donkerbruin. zeer fijn; vage begrenzing;
met brokjes veen en C-horizont;
gevlekt/verstoord.

--100Zs2h2

Zand, matig siltig. Lichtgrijs. matig grof;
C-horizont, gereduceerd.

--
130

Zs2
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 5 (140cm) datum: 01-08-2013

Boormeester: E.W. Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
matig fijn; scherp begrensd; bouwvoor.

--
20

Zs2h1

Zand, matig siltig. Bruin-donkergeel. matig fijn;
geleidelijke overgang; gevlekt/verstoord.

--

70

Zs2

Zand, matig siltig, zwak humeus.
Grijs-lichtbruin. matig fijn; scherp begrensd;
gevlekt/verstoord.

--

110

Zs2h1

Zand, matig siltig. Oranje. IJzer/Oer/Gley
sterk. matig grof; scherp begrensd; C-horizont.

--
112

Zs2

Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtgeel.
matig grof; C-horizont.

--
140

Zs2g1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 6 (160cm) datum: 01-08-2013

Boormeester: E.W. Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
matig fijn; scherp begrensd; bouwvoor.

--
20

Zs2h1

Zand, matig siltig. Bruin-donkergrijs. matig fijn;
geleidelijke overgang; gevlekt/verstoord.

--30Zs2

Zand, matig siltig. Grijs-geel. matig fijn; matig
scherp begrensd; gevlekt/verstoord.

--
50

Zs2

Zand, matig siltig, sterk humeus. Zwart. sterk
veraard veen.

--60Zs2h3

Veen, zwak zandig. Bruin. Plantenresten
matig. vam2.

--
80

Vz1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin. matig
fijn; scherpe overgang; C-horizont met
inspoeling (dekzand).

--

135

Zs2h1

Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtbruin.
matig grof; scherp begrensd; C-horizont.

--140Zs2g1

Klei, sterk zandig, zwak grindig. Lichtgeel.
matig grof; C-horoznt.

--160Kz3g1
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Opdrachtgever
Project
Omschrijving
Tekenaar
Datum
Versie

:
:
:
:
:
:

Winvast B.V.
12381 
IVO-verkennend
E.W. Brouwer
1 augustus 2013
1.1

Windturbine  
Coevorderkanaal  

+ 10,03m NAP

+ 9,47m NAP

+ 9,23m NAP+9,19m NAP

+9,25m NAP + 9,01m NAP

+ 8,76m NAP+ 9,04m NAP+ 10,78m NAP

Legenda
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