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Samenvatting
In opdracht van Maatschap IJken heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd voor een locatie aan de Noordenveldseweg te Wachtum (Gemeente Coevorden).
Het voornemen is om ter plaatse een mestbassin aan te leggen met een oppervlakte van circa
1150 m2. Op de beleidsadvieskaart van de gemeente Coevorden ligt het plangebied in een
categorie 2 gebied en is archeologisch onderzoek verplicht gesteld bij ingrepen groter dan 500
m2 en dieper dan 30 cm. Deze grenzen worden bij het huidige project overschreden en
derhalve dient een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied ligt in een van oorsprong laaggelegen
gebied. Het plangebied heeft een lage archeologische verwachting en worden geen
archeologische resten verwacht.
Het wordt aanbevolen om in het plangebied geen archeologisch vervolgonderzoek uit te
voeren.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
Gemeente Coevorden. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit
nemen over deze aanbeveling.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, is het niet uit sluiten dat er toch
archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. Mochten bij de toekomstige
graafwerkzaamheden nog archeologische resten worden aangetroffen, dan is men verplicht
dat te melden. Dit kan bij de gemeente Coevorden.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Maatschap IJken heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd voor een locatie aan de Noordenveldseweg te Wachtum (Gemeente Coevorden).
Het voornemen is om ter plaatse een mestbassin aan te leggen met een oppervlakte van circa
1.150 m2 (33,5m x 33,5 m). Hierbij zal de bodem tot 1,3 m –mv worden afgegraven, waarbij de
kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische resten verstoord worden. Op de
beleidsadvieskaart van de gemeente Coevorden ligt het plangebied in een categorie 2 gebied
en is archeologisch onderzoek verplicht gesteld bij ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan
30 cm. Deze grenzen worden bij het huidige project overschreden, derhalve dient een
archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Het bureauonderzoek is in dit project de
eerste fase van archeologisch onderzoek.

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. 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:
Toponiem:
Kadastrale adres
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
bevoegd gezag:
Centrum coördinaat:
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

Noordenveldseweg te Wachtum
Noordenveldseweg
Dalen H 404
Drenthe
Coevorden
Maatschap IJken
Gemeente Coevorden
247552/528952
2
Circa 1.150 m
17G
59608
48041
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2
2.1

Bestaande en toekomstige situatie
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt ten noorden van Wachtum, circa 500 meter ten oosten van
Noordenveldseweg ten zuiden van de Hoogeveensche Vaart, aan het eind van een
landbouwweg. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1150 m2. Op de topografische
kaart van 2012 is het plangebied in gebruik als akker.
Uit een kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het
plangebied ligt op een hoogte van circa 12,5 + NAP.1

2.2

Voorziene ontwikkeling
Het project betreft het realiseren van een mestbassin met een omvang van 33,5 bij 33,5 meter.
Ter plaatse van het bassin zal de bodem tot een diepte van 1,3 meter worden ontgraven. Een
ontwerp van het bassin is opgenomen in bijlage 1.

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.2

1
2

http://ahn.geodan.nl/ahn/
Kadaster 2012
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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
Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van het Drents plateau. Dit plateau wordt
gekenmerkt door het voorkomen van keileem (Formatie van Drenthe, Laagpakket van Gieten)
in de ondergrond. De keileem is afgezet onder het landijs in de voorlaatste ijstijd: ‘het Saalien’
tussen 370.000 en 130.000 jaar geleden.3 Gedurende het smelten van het landijs in de warme
periode die volgde het ‘Eemien’ vond erosie van de keileem plaats en werden dalen gevormd.
In de hierop volgende ijstijd het ‘Weichselien’ tussen 115.000 en 11.755 jaar geleden, heeft
door talrijke vries-dooi cycli nog veel erosie plaatsgevonden. Hierbij zijn de oorspronkelijke
diepere dalen weer grotendeels opgevuld met sediment (fluvio-periglaciale afzettingen), maar
wel in de breedte verder uitgesleten.4 Naast de erosie van het keileem heeft er in het midden
en koudste deel van het Weichselien, ook veel zandtransport door de wind plaatsgevonden.
Dit vrijgekomen zand is vooral afgezet in de aanwezige laagten. Op de hogere keileemplateaus
werd het stuivende zand slecht vastgehouden en is de laag dekzand vaak aanzienlijk dunner of
komt het keileem aan de oppervlakte voor. Dekzand afzettingen worden gerekend tot het
Laagpakket van Wierden behorende tot Formatie van Boxtel.
Uit een kaart gemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, zie afbeelding 2) en
uit de geomorfologische kaart blijkt dat het plangebied ligt in een zone tussen een hogere rug
in het noorden een lager gebied in het zuiden. Ten oosten van het plangebied ligt een beekdal
waarin tegenwoordig het Nieuwe Drostendiep stroomt. Ten zuiden van het plangebied is een
meandervormige laagte aanwezig. Ten noorden van het kanaal zijn een aantal percelen
afgegraven. Ten westen van het plangebied komt een scherpe grens in de hoogte voor, die
mogelijk duidt op egalisatie van de gronden nabij het plangebied.
Op de geomorfologische kaart (zie afbeelding 3) ligt het plangebied in een gebied dat is
gekarteerd als: beekdalbodem, zonder veen, laaggelegen (code 2R5). De hogere rug ten
noorden van het plangebied is gekarteerd als een grondmorene met of zonder welvingen,
hooggelegen (code 3L2a). De laagten ten zuiden van het plangebied zijn beekdalbodems met
veen (1R4).5

3

De Mulder e.a. 2003 & Berendsen 2004
De Mulder e.a. 2003
5
Alterra 2003
4
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Afbeelding 2. Het plangebied met boorpunten geprojecteerd op het actueel hoogtebestand
Nederland.6

Afbeelding 3. Het plangebied op een bodemkaart met waarnemingen uit archis.7
Bodem
Op de bodemkaart is te zien dat ten noorden van het plangebied veldpodzolgronden (Hn21)
voorkomen, deze werden gevormd onder relatief droge omstandigheden. Het plangebied zelf
ligt op een overgang van beekeerdgronden (code pZg23) en moerige eerdgronden (vWz) beide
grondsoorten komen voor onder natte omstandigheden. In het zuiden komen veengronden
voor (blauw).

6
7

http://ahn.geodan.nl/ahn/
Alterra 1960-1995
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Afbeelding 4. Plangebied (paars) geprojecteerd op de landschaps- en archeologische
verwachtingskaart van de gemeente Coevorden.8
Op een luchtfoto uit 2008 is te zien dat ten oosten-, ten westen- en ten zuiden van het
plangebied slingerende donkere banen lopen (zie afbeelding 5). Waarschijnlijk gaat het om
geulen van een oud afwateringspatroon, uit de periode vóór afzetting van het dekzand. De
geulen kunnen door ingewaaid dekzand buiten werking zijn geraakt. Ook op het AHN zijn ten
zuiden van het plangebied geulvormige patronen te zien (zie afbeelding 2).

Afbeelding 5. Plangebied geprojecteerd op een luchtfoto uit 2008 met geulpatronen, die zich
aftekenen als banen met een afwijkende kleur ( gele lijnen).9
8

Gemeente Coevorden 2011, kaalemigrt 4
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Uit de landschaps- en archeologische verwachtingskaart van de gemeente Coevorden blijkt dat
het plangebied ligt in een beekdalvormige laagte zonder veen (zie afbeelding 11a). Plaatselijk
komen dekzandruggen voor. Het hooggelegen gebied ten noorden van het plangebied wordt
als vergraven grondmorene welving aangeduid.10

3.3

Historische situatie
Wachtum, dat ruim 1700 meter ten zuiden van het plangebied ligt, wordt in historische
bronnen genoemd rond 1381-1383. De herkomst en betekenis van de naam zijn onduidelijk.11
Het is mogelijk dat ook de ontginning van het gebied in smalle stroken ten zuiden van het
plangebied rond deze tijd heeft plaatsgevonden, maar waarschijnlijker lijkt het dat dit nog
honderden jaren later is gebeurd. In ieder geval is deze verkaveling reeds aanwezig op een
militair topografische kaart gemaakt tussen 1773 en 1794.12 Op latere kaarten tot 1927 blijkt
dat het plangebied ligt op de overgang van heide (ruige grond) ten noorden van het
plangebied en het in smalle kavels ontgonnen gebied (waarschijnlijk weideland) ten zuiden van
het plangebied (zie afbeeldingen 6 t/m 8). Met name op de kaart uit 1904 lijkt het plangebied
zich te bevinden in een strook natte en dus laaggelegen gronden direct langs de hoogte.
Mogelijk is sprake van kwelgebieden. Nog voor de 2e helft van de 19e eeuw wordt ten noorden
van het plangebied de Hoogeveensche Vaart uitgegraven. Pas op de topografische kaarten van
1954 en 1975 blijkt dat het plangebied ook in gebruik is genomen als weiland of akkerland (zie
afbeelding 9).

Afbeelding 6. Plangebied op de een kaart uit de periode 1773-1794.

9

Image Aerodata International Surveys 2008
ADC 2011, kaart 4
11
Berkel en Samplonius 2006
12
Versfelt 2003
10
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Afbeelding 7. Plangebied geprojecteerd op de veldminuut uit 1852.13

Afbeelding 8. Plangebied op een kaart uit 1904.14

13
14

Bureau Militaire Verkenningen 1830-1850
Bureau Militaire Verkenningen 1904
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Afbeelding 9. Plangebied op de topografische kaarten uit 1954 en 1975.15

3.4

Bekende archeologische terreinen, waarnemingen, vondst- en onderzoeksmeldingen
Archeologische Monumentenkaart , waarnemingen en vondstmeldingen (zie afbeelding 10)
Gekozen is ervoor een ruim gebied te betrekken bij het onderzoek, omdat er nog maar weinig
vondsten in de directe omgeving gedaan zijn. Zodoende kan toch een beeld van de te
verwachten archeologische resten worden gekregen.
In het plangebied zijn binnen 1600 meter twee AMK-terreinen aanwezig.
Op 670 meter ten west-zuidwesten van het plangebied ligt AMK-terrein 9670 (waarneming
16960). Dit is een vindplaats op de Noord-Esch van Wachtum met sporen van bewoning en
begravingen uit de romeinse IJzertijd. Bij een opgraving ter plaatse in 1939 onder leiding van
van Giffen, werden onder andere een crematiegraf en een huisplattegrond gevonden. Uit
uitgevoerd booronderzoek is gebleken dat het terrein plaatselijk verstoord is.
Op circa 1600 meter ten zuiden van het plangebied ligt AMK-terrein 14501. Dit betreft de kern
van het dorp Wachtum. De grenzen van het AMK-terrein zijn gebaseerd op de topografische
militaire kaart uit 1852. Hier worden resten verwacht die terug tot de late middeleeuwen.
Buiten de kaartuitsnede ten westen van het plangebied ligt beschermd monument 1327. Dit is
een urnenveld uit de periode bronstijd - ijzertijd.

15

Kadaster 1954 en 1975
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Afbeelding 10. Informatie uit het Archeologisch Informatie Systeem (Archis).16
Waarneming 302206 betreft de vondst van een complete stenen bijl (Fels-Recteckbeil), die
gedateerd wordt in de periode midden neolithicum- late bronstijd.
Waarneming 45542 betreffen vondsten van een opgraving bij de uitbreiding van de A37.
Waarschijnlijk is onder de essen sprake van bewoningscontinuïteit vanaf het laat-neolithicum
tot de late middeleeuwen te verwachten.
Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 9)
In de uiterste zuidoostzijde van het bekeken gebied is bij een kruising in de Rijksweg A37 een
onderzoek gedaan, waarbij diverse waarnemingen gedaan zijn. Deze liggen echter buiten het
huidige onderzoeksgebied.

16

Archis 2013
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Afbeelding 11a. Archeologische landschaps- en verwachtingskaart. (lichtgroen= beekdalbodem
zonder veen; donkerbruin= dekzandrug; donker roze/rood gestreept= verstoorde grondmorene
welving).

Afbeelding 11b. Archeologische beleidskaart.(categorie 2=lichtbruin)
Archeologische beleidskaart
De archeologische landschap- en verwachtingskaart van de Gemeente Coevorden geeft aan
dat het plangebied ligt in een beekdalbodem zonder veen, deze heeft een lage archeologische
verwachting (zie afbeelding 11a).17 Op de beleidskaart behoren deze gebieden tot categorie 2
(zie afbeelding 11b).18 In gebieden die worden gerekend tot categorie 2 dient archeologisch
onderzoek plaats te vinden bij ingrepen groter dan 500 m2 dieper dan 30 cm -mv.19

17

Gemeente Coevorden 2011, kaart 4
Gemeente Coevorden 2011, kaart 5
19
Gemeente Coevorden 2011
18
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4

Archeologische verwachting
Uit de aardkundige gegevens blijkt dat het plangebied ligt in een laaggelegen gebied, dat
grenst aan een in het noorden gelegen hogere rug. Rondom het plangebied zijn archeologische
resten gevonden van landbouwers uit de periode laat neolithicum t/m late middeleeuwen.
Zeer waarschijnlijk is het gebied ook in het mesolithicum, laat- en midden paleolithicum
bezocht door jagers en verzamelaars, maar zijn tot op heden geen vondsten uit deze perioden
gedaan of bekend.
De resten van nederzettingen van landbouwers (laat neolithicum en later) worden vooral
verwacht op hoger gelegen delen van het landschap en zoals als uit onderzoek is gebleken
vooral onder de essen. De jagers en verzamelaars kozen voor landschappelijke
overgangsgebieden, die voornamelijk gevonden werden langs de beekdalen en bij meertjes.
Het plangebied ligt niet in dergelijke landschappelijke zones. De ligging van het plangebied in
de laagte van mogelijk een oud geulenstelsel maakt dat de kans op het aantreffen van
archeologische resten klein is. Ook de kans op mogelijke offervondsten wordt laag geacht,
omdat deze worden verwacht bij uitgesproken laagtes met veen, zoals vennen en in en nabij
oude beeklopen.
Het plangebied krijgt een lage archeologische verwachting.

5

Conclusies









Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt? Het plangebied bevindt zich in een in het verleden uitgesleten
beekdalbodem zonder veen.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Nee, er zijn geen
archeologische waarden te verwachten.
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? Er worden geen archeologische resten verwacht
derhalve worden deze ook niet bedreigd.
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? Een
archeologisch vervolgonderzoek wordt niet nodig geacht.
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6

Aanbeveling/Selectieadvies
Het wordt aanbevolen om in het plangebied geen archeologisch vervolgonderzoek uit te
voeren. Op basis van het bureauonderzoek worden er geen archeologische resten binnen het
plangebied verwacht.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
Gemeente Coevorden. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit
nemen over deze aanbeveling.
Ondanks dan het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, is het niet uit sluiten dat er toch
archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. Mochten bij de toekomstige
graafwerkzaamheden nog archeologische resten worden aangetroffen, dan is men verplicht
dat te melden. Dit kan bij de gemeente Coevorden.
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Bijlage 1: aanlegtekening mestbassin
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