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Samenvatting
In opdracht van Architektenburo van Ruth heeft ArGeoBoor een archeologisch
bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd voor het project
Heuvelenweg 15 te Dwingeloo (Gemeente Westerveld). Het project behelst het voornemen
om binnen het plangebied een schuur en een drietal kleinere bijgebouwtjes te slopen en twee
nieuwe bijgebouwen te realiseren. Bij de voorziene nieuwbouw en alle bijbehorende
grondwerkzaamheden bestaat de kans dat archeologische waarden verstoord worden. Uit de
archeologische beleidskaart gemeente Westerveld blijkt dat het plangebied ligt binnen de
historische kern van Dwingeloo (AMK-terrein 14463). Dit is een terrein van hoge
archeologische waarde. Het gemeentelijk beleid binnen dit terrein is dat bij ingrepen groter
dan 70 m2 een archeologisch onderzoek verplicht is.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat in de top van het keileem/keizand archeologische
resten kunnen voorkomen uit de periode midden-paleolithicum - nieuwe tijd. Ligt er dekzand
dan is de archeologische verwachting voor de top van het keileem beperkt tot het middenpaleolithicum en zijn vondsten van de latere perioden te verwachten in de top van het
dekzand. Archeologische resten worden verwacht direct onder de huidige bouwvoor, dat
waarschijnlijk bestaat uit een dun esdek. Sporen zullen zich aftekenen in onder een oude
akkerlaag gelegen ongeroerde B- en C-horizonten. Het gebruik van de grond als boerenerf kan
gepaard zijn gegaan met diverse bodemverstorende activiteiten.
Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem tot grotere diepte in de C-horizont
verstoord is. Er worden binnen het plangebied geen behoudenswaardige archeologische
resten verwacht. De voorziene ontwikkelingen zullen naar verwachting geen verdere
verstoring van de huidige situatie met zich meebrengen. Een archeologisch vervolgonderzoek
wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.
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 om contact op te nemen met de Gemeente Westerveld en de provinciaal
archeoloog Wijnand van der Sanden.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Westerveld. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit
nemen over deze aanbeveling.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Architektenburo van Ruth heeft ArGeoBoor een archeologisch
bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd voor het project
Heuvelenweg 15 te Dwingeloo (Gemeente Westerveld). Het project behelst het voornemen
om binnen het plangebied een schuur en een drietal kleinere bijgebouwtjes te slopen en twee
nieuwe bijgebouwen te realiseren. Bij de voorziene nieuwbouw en alle bijbehorende
grondwerkzaamheden bestaat de kans dat archeologische waarden verstoord worden. Uit de
archeologische beleidskaart gemeente Westerveld blijkt dat het plangebied ligt binnen de
historische kern van Dwingeloo (AMK-terrein 14463). Dit is een terrein van hoge
archeologische waarde. Het gemeentelijk beleid binnen dit terrein is dat bij ingrepen groter
dan 70 m2 een archeologisch onderzoek verplicht is.
Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 19 oktober 2014. Het onderzoek is uitgevoerd
conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3.1

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

1
2

Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013
Kadaster 2012
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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 verkennend 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 en leidt tot een verfijning van
het verwachtingsmodel. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal:







1.3

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?

Administratieve data
Adres:
Toponiem:
Projectnaam:
Kadastrale adres
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:

Contactpersoon

bevoegd gezag:
Centrum Coördinaat:
Oppervlakte:
Kaartbladen:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

2
2.1

Heuvelenweg 15 te Dwingeloo
Heuvelenweg 15
Heuvelenweg 15
Dwingeloo, sectie M nr. 2261
Drenthe
Westerveld
Architektenburo van Ruth
Drift 66
7991 AB Dwingeloo
Dhr. R. Castelijn
Tel. 0521-594949
info@ruthbv.nl
Gemeente Westerveld
220547/538883
2
Circa 1.750 m
17A
63581
51509

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt in de westzijde van de bebouwde kom van Dwingeloo ten zuiden van de
Heuvelenweg. De voorziene werkzaamheden zijn voorzien op he westelijke gedeelte van het
erf. Momenteel staan hier nog een vervallen grotere schuur en een drietal kleinere schuurtjes.
Het geheel is verhard met klinkers (zie afbeelding 1). Het maaiveld van het plangebied ligt rond
10,2 m + NAP.3

3

AHN-2 2007-2012
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2.2

Voorziene ontwikkeling
De bestaande schuren zullen worden gesloopt en er zullen twee nieuwe bijgebouwen worden
gerealiseerd (zie afbeelding 2). De grondwerkzaamheden bij de nieuwbouw zullen bestaan uit
het graven van vorstranden tot op de C-horizont. Deze zullen circa 60 cm breed en 70 cm diep
worden.

Afbeelding 2. Detailkaart van het erf met te slopen en nieuw te bouwen opstallen. Tevens zijn
de boorpunten aangeven.

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 op het Drents plateau. Dit plateau wordt gekenmerkt door het
voorkomen van keileem (Formatie van Drenthe, Laagpakket van Gieten) in de ondergrond.

ArGeoBoor rapport 1319: Heuvelenweg 15 te Dwingeloo
Opdrachtgever: Architektenburo van Ruth.

6

De keileem is afgezet onder het landijs in de voorlaatste ijstijd: ‘het Saalien’ tussen 370.000 en
130.000 jaar geleden.4 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 en vooral in de breedte verder uitgesleten. Uit de
geomorfologische kaart blijkt dat het plangebied ligt op de overgang van een grondmorenerug,
bedekt met dekzand (mogelijk met een oud bouwlanddek, code 4K6) en een grondmorene met
of zonder welvingen, hooggelegen (code 3L2a).5 Ten noorden en noordwesten van Dwingeloo
ligt de laagte van het beekdal van de Dwingelerstroom (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3. Het plangebied geprojecteerd op het actueel hoogtebestand Nederland.6
bodem
Uit de bodemkaart blijkt dat rondom de bebouwde kom, waarin het plangebied ligt hoge
zwarte enkeerdgronden voorkomen in leemarm zwak lemig fijn zand, grondwatertrap VII.7 De
hoge zwarte enkeerdgronden zijn een gevolg van het opbrengen van mest en plaggen.

4

De Mulder e.a. 2003 & Berendsen 2004
Alterra 2003
6
http://ahn.geodan.nl/ahn/
7
Alterra 1960-1995
5
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De essen ten zuiden van Dwingeloo zijn gekarteerd als waardevolle es.8 Uit het archeologisch
onderzoek ter plaatse van de Heuvelenweg 34H (Aldi) bleek dat de bodem bestond uit een dun
geroerd dek op een akkerlaag (esdek) op een C-horizont. De middeleeuwse sporen bevonden
zich in de C-horizont.9 Een dergelijke bodemopbouw kan gezien de korte afstand en verder
vergelijkbare landschappelijke situatie ook binnen het plangebied worden verwacht.

3.3

Historische situatie
De naam Dwingeloo gaat terug tot in de 12e eeuw.10 Uit historische bronnen en archeologisch
onderzoek blijkt dat de directe omgeving van Dwingeloo in de Middeleeuwen rijk is geweest
aan havezaten (versterkte huizen). De resten van twee hiervan zijn hierboven reeds genoemd
Batinghe en Enthinge. Iets verder van het plangebied liggen nog de havezeten Westrup en
Oldengaerde. Gesteld wordt dat het voorkomen van relatief veel havezaten een gevolg kan zijn
van de grote invloed van de Bisschop van Utrecht in de omgeving. Hoe oud het dorp is, is niet
bekend. Rond het jaar 1000 telde het circa 5 boerderijen.11 Het huidige plangebied valt buiten
de aangeven erven zoals deze rond het jaar 1000 zijn gereconstrueerd.

Afbeelding 4. Plangebied geprojecteerd op de kadastrale minuut van rond 1832.

Het plangebied is op de kadastrale minuutkaart uit 1832 in gebruik als tuin (nr. 659), appelhof
(perceel 660) en weiland (perceel nr. 658).12

8

Spek en Ufkes 1995
De Wit 2011
10
Van Berkel en Samplonius 2006
11
De Leeuw; in: De Wit 2011
12
Kadaster 1811-1832
9
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De toenmalige boerderij lag oostelijk ten op zichte van de huidige boerderij (zie afbeelding 4).
Tussen 1924 en 2009 zijn enkele bijgebouwen gebouwd en andere afgebroken (zie afbeelding
5).

Afbeelding 5. Plangebied geprojecteerd op een kaarten uit de periode 1925 t/m 2009.13

13

Bureau Militaire Verkenningen 1924, Kadaster 1954, 1989 en 2009
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Afbeelding 6. Informatie uit Archis.

3.4

Archeologische gegevens
Informatie uit Archis (Archeologisch Informatie Systeem) is weergegeven in afbeelding 6.
Archeologische Monumentenkaart, waarnemingen en vondstmeldingen
Het plangebied maakt deel uit van AMK-terrein 14463. Dit betreft de historische dorpskern van
Dwingeloo. De grenzen van dit AMK-terrein zijn gebaseerd op de historische kaart van rond
1850. Vermoed wordt dat zich onder de historische kern sporen van oudere bewoning
bevinden die terug gaan tot mogelijk de vroege middeleeuwen. Direct ten zuiden van het
plangebied ligt AMK terrein 14423. Op dit terrein is een urn-begraving uit de late bronstijd
aangetroffen op circa 1,0 m-mv (waarneming 238453). Dit kan betekenen dat er nog meer
gave resten in de ondergrond aanwezig zijn.
Op circa 300 meter ten noordwesten van het plangebied ligt AMK terrein 14407 (waarneming
33719). Dit betreft resten van de havezate Batinghe met voorheen een stenen toren en
grachten. Na de versterkingen die de heer George Schenck van Toutenburg aanbracht, die
bestonden uit het opwerpen van aarden wallen, een slotgracht aan drie kanten en een
ophaalbrug kon gerust gesproken worden over een kasteel. Enkele honderden meter ten
oosten van dit voormalige kasteel ligt AMK-terrein 9057 (waarnemingen 239727: baksteen;
waarneming: 239733 zilveren gesp). Dit is een terrein met resten van de havezate Entinge. Het
gaat om sporen van steenbouw en grachten uit de periode 14e-eind 18e eeuw.
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Waarneming 35204 betreft de vondst van een 10e eeuwse penning uit Keulen.
Waarneming 238109 betreft de vondst van 8 urnen uit de ijzertijd en late bronstijd en ijzertijd.
Circa 100 meter ten noorden van het plangebied heeft een opgraving plaatsgevonden ten
behoeve van de nieuwbouw van de huidige supermarkt (Aldi). Hierbij is onder een dun maar
intact esdek een groot aantal sporen en kuilen uit de late middeleeuwen aangetroffen.
(waarneming 426312).
Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 6)
Ten zuidwesten van het onderzoek zijn twee booronderzoeken uitgevoerd. Geconstateerd is
dat de bodem verstoord is tot in de C-horizont. Er zijn geen vervolgonderzoeken uitgevoerd.
(onderzoeksmeldingen 42091 en 58537).
Direct ten noorden van het plangebied heeft een booronderzoek plaatsgevonden
(onderzoeksmelding 33782). Bij het booronderzoek werd vastgesteld dat de bodem onder het
esdek niet verstoord was. Er werd geen podzolbodem aangetroffen. Op basis van dit
booronderzoek is een proefsleufonderzoek en een archeologische begeleiding uitgevoerd. Op
het terrein is een groot aantal grondsporen aangetroffen, bestaande uit (paal)kuilen en
greppels. Er zijn vier schuren, zes roedenbergen en een mogelijk bijgebouw gereconstrueerd.
De sporen zijn behoorlijk diep ten opzichte van het vlak en zeer goed te herkennen. De
verwachting is dat de sporen zich tot (ver) buiten het onderzochte gebied uitstrekken. De
sporen maken deel uit van de laatmiddeleeuwse Hof te Dwingeloo, het centrum van een groot
landbouwbedrijf dat uit historische bronnen bekend is. Het aangetroffen aardewerk dateert uit
de periode 1050-1400.14
Onderzoeksmelding 41827 betreft een onderzoek ter plaatse van een aan te leggen
parkeerplaats. In een groot deel van het plangebied was de bodem verstoord tot in de Chorizont en is het plangebied vrijgegeven. In een gebied waar wel intacte bodemlagen
aanwezig waren, werden deze door de voorziene werkzaamheden niet verstoord. Een
vervolgonderzoek werd niet noodzakelijk geacht.
Archeologische beleidskaart (zie afbeelding 7)
De archeologische beleidskaart van de gemeente Westerveld geeft voor het plangebied aan
dat deze ligt binnen de historische dorpskern van Dwingeloo (AMK-terrein 14463). Het beleid
is gericht op behoud in situ. Indien dit niet mogelijk is dient bij ingrepen groter dan 70 m2
archeologisch onderzoek plaats te vinden. Ten zuiden van het plangebied ligt een terrein van
archeologische waarde (AMK-terrein 14423). Bij ingrepen in dit gebied dient een waarderend
onderzoek plaats te vinden in overleg met de provinciaal archeoloog.15

14
15

De Wit, M.J.M. 2011
Aalbersberg 2010
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Afbeelding 7. Plangebied (paars) op de archeologische verwachtingskaart.16 (legenda oranjebruin = terrein van hoge archeologische waarde; geel=terrein van archeologische waard;
bruin=waardevolle essen; blauw=bufferzone om terrein van hoge archeologische verwachting).

4

Archeologische verwachting
In de top van het keileem/keizand kunnen archeologische resten voorkomen uit de periode
midden-paleolithicum - nieuwe tijd. Ligt er dekzand dan is de archeologische verwachting voor
de top van het keileem beperkt tot het midden-paleolithicum en zijn vondsten van de latere
perioden te verwachten in de top van het dekzand. Archeologische resten worden verwacht
direct onder de huidige bouwvoor, dat waarschijnlijk bestaat uit een dun esdek. Sporen zullen
zich aftekenen in onder een oude akkerlaag gelegen ongeroerde B- en C-horizonten.
De bekende vindplaatsen uit de late middeleeuwen (ten noorden) en late bronstijd (urnenveld
ten zuiden) in de directe omgeving van het plangebied, geven een hogere verwachting voor
deze archeologische perioden.
Indien een plaggendek aanwezig is dan zullen archeologische resten relatief goed bewaard zijn
gebleven. De verwachten complextypen zijn: resten van agrarische nederzettingen en
begravingen. De kans op het voorkomen van intact vuursteensites lijkt klein als gevolg van de
latere landbouwactiviteiten.
Bekende bodemverstoringen
Uit de oude kaarten blijkt dat binnen het plangebied diverse malen bouw- en sloop
werkzaamheden hebben plaatsgevonden, zoals op de meeste boerenerven. De verwachting is
dat de bodem in ieder geval lokaal door deze werkzaamheden verstoord is.

16

Aalbersberg. 2010
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5

Verkennend booronderzoek
Het veldonderzoek is uitgevoerd op 23 oktober 2014.

5.1

Methode
Verspreid in het plangebied zijn 5 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 5104.17 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn
beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.18
De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.19

5.2

Resultaten en interpretatie
Veldinspectie
De westzijde van het terrein, rondom de kleine te slopen schuur, was verhard met klinkers (zie
foto1). De grond rondom de te slopen bebouwing in de oostzijde was in gebruik als gras (zie
afbeelding 2 en 8). Verder is gebleken dat ten westen van boring 3 twee ingangen van
mestkelders aanwezig zijn (zie foto 2). Ook ten noordwesten van boring 3, ten noordoosten
van boring ligt een betonplaat met daaronder een kelder. Een groot deel van het gebied is
derhalve vergraven voor de aanleg van kelders.

Foto 1: westzijde van het plangebied met een
te slopen schuurtje.

Foto 2: oostzijde van het plangebied met de
grote houten en de kleinere stenen te slopen
schuren. Op de voorgrond de fundering van
een oude stal met vierkante toegangen tot de
kelders.

17

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
19
Bosch 2007
18
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Afbeelding 8. Plangebied met boorpunten in detail (gelijk aan afbeelding 2).
Verkennend booronderzoek
De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven op afbeelding 2.
Al het opgeboorde materiaal is kalkloos. In de boringen 1 t/m 3 is onder een klinker verharding
een opgebrachte laag bestratingszand aanwezig die in de boringen 1 en 2 ligt op een oude
puin- en grindverharding. In boring 3 bevindt zich een dikke laag opgebracht zand, die abrupt
overgaat in de C-horizont. In de boringen 1 en 2 bevindt zich tussen 50 en 70 cm –mv een sterk
geroerde bodemlaag. De hieronder gelegen laag maakt in boring 1 eveneens een geroerde
indruk, maar niet uit sluiten is dat dit oudere grondroering (archeologisch niveau) betreft. In
de boringen 4 en 5 is een diepere bodemverstoring vastgesteld, evenals in boring 3. Op de
overgang naar de leemrijke ondergrond is in de boringen 1 (140-155), 2(100-120), 4 (70-110)
en 5 (90-120) een matig tot sterk roestige laag aangetroffen, die het gevolg is van
waterstagnatie en roestvorming in de top leemlaag.
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In de onderstaande tabel zijn de aangetroffen bodemlagen samengevat:
Boring

Opgebracht
(incl klinker)

Sterk
geroerd

1
2
3
4
5

0-45
0-50
0-60

45-75

Ap horizont/oude
bouwvoor

Geroerde Overgangslaag
(keizand)
75-105

50-65
0-70
0-90

C-horizont
dekzand/kei
zand
105-155
65-120
60-110
70-110
90-120

Tabel met interpretatie en diepteligging van de bodemlagen in cm-mv.
Archeologische indicatoren
Bij het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

6

Conclusie








Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt op een landschappelijk hoog gelegen rug ten zuiden van de
Dwingelerbeek. Opgeboorde grindjes en steentjes in de boringen zijn afkomstig van
keizand en keileem. Zuiver dekzand is niet aangetroffen en indien dit ooit aanwezig
geweest is, dan is het bij latere grondbewerking volledig opgenomen in de geroerde
bodemlagen. Een restant van een oude bouwvoor (mogelijk een esdek) is alleen in
boring 2 aanwezig. In de overige boringen reiken de bodemverstoringen tot in de Chorizont. De exacte verstoringsdiepte is lastig vast te stellen, maar wordt geschat
tussen de 10 en 50 cm in de C-horizont. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat de oude
bouwvoor direct gelegen heeft op de C-horizont.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
De aanwezigheid van archeologische resten uit de periode midden-paleolithicum nieuwe tijd binnen het plangebied kan niet worden uitgesloten. Echter gebleken is dat
eventuele archeologische lagen sterk verstoord zijn door het gebruik van het terrein
als boerenerf, bouw- en sloopwerkzaamheden van mestkelders, stallen en schuurtjes.
Derhalve worden geen behoudenswaardige archeologische resten meer verwacht.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Er worden binnen het onderzochte gebied geen behoudenswaardige archeologische
resten meer verwacht.
Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
In het plangebied zijn geroerde bodemlagen tot in de C-horizont aanwezig. Alleen in
boring 2 lijkt zich een restant van de oorspronkelijke bouwvoor te bevinden. De
algemene verstoringsdiepte wordt geschat op 10 tot 50 cm in de C-horizont. Hiermee
is een groot deel van een eventueel archeologische niveau verstoord.
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In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
De bouw van de voorziene bijgebouwen brengt een geringe bodemverstoring met zich
mee. Binnen de bodemverstoringen die zich in het verleden al binnen heb plangebied
hebben voorgedaan zullen de huidige voorziene bouwwerkzaamheden niet leiden tot
een verdere aantasting van de toch al grotendeels verstoorde bodem. De voorziene
werkzaamheden vormen geen bedreiging voor eventueel aanwezige vindplaatsen.
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit
te voeren.

Aanbeveling
Uit het onderhavige bureau- en verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem tot grotere
diepte in de C-horizont verstoord is. Er worden binnen het plangebied geen
behoudenswaardige archeologische resten verwacht. De voorziene ontwikkelingen zullen naar
verwachting geen verdere verstoring van de huidige situatie met zich meebrengen. Een
archeologisch vervolgonderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.
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 om contact op te nemen met de Gemeente Westerveld en de provinciaal
archeoloog Wijnand van der Sanden, tel. 0592-365220/0622662601
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Westerveld. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit
nemen over deze aanbeveling.
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Bijlage 1. Boorstaten

Coördinaten van de boorpunten.

ArGeoBoor rapport 1319bijlage 1: boorstaten
Opdrachtgever: Architektenburo van Ruth

boorstaten

AOGB.209 Heuvelenweg 15 Dwingeloo

Boring 1 (155cm)
(1:50)

datum: 23-10-2014

10

Bestrating.
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. opgebracht;
scherpe ondergrens .
45 Leem, sterk zandig, matig grindig.
Bruin-lichtblauw. opgebracht; scherpe
75 ondergrens .
Zand, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Donkerbruin. zandmediaan matig fijn; zwak
105 gevlekt; geroerd; .
Zand, zwak siltig, zwak grindig. Bruin-grijs.
zandmediaan matig fijn; humeuze vlekken
140 scherpe ondergrens ; geroerd; .
155 Zand, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
zandmediaan matig fijn; C horizont dekzand .
Zand, sterk siltig. Oranje. IJzer/Oer/Gley sterk.
zandmediaan matig fijn; keizand .
30

50cm

100cm

150cm

--------

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (120cm)
(1:50)

datum: 23-10-2014

10

Bestrating.
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. opgebracht;
scherpe ondergrens .
50 Zand, sterk siltig, matig grindig.
Zwart-donkergrijs. oude verharding; scherpe
65
ondergrens .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
100
Ap horizont dekzand .
120 Zand, matig siltig, zwak grindig. Grijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
C horizont keizand .
Zand, sterk siltig, matig grindig. Bruin-grijs.
IJzer/Oer/Gley matig. zandmediaan matig fijn;
C horizont keizand .
30

50cm

100cm

150cm

--Puin matig.
----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (110cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 23-10-2014

10

Bestrating.

--

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. gevlekt; scherpe
ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, matig siltig, matig grindig. Grijs.
zandmediaan matig fijn; C horizont keizand .

--

60

100
110 Leem,

sterk zandig, matig grindig. Blauw-grijs.
C horizont keileem .

--

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (110cm)

datum: 23-10-2014

(1:50)

50cm

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; vlekken licht geel;
geroerd; scherpe ondergrens .
Zand, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Grijs-bruin. zandmediaan matig fijn; veel
vlekken licht geel; geroerd; scherpe
ondergrens .
110 Zand, sterk siltig, matig grindig. Lichtbruin.
IJzer/Oer/Gley matig. zandmediaan matig fijn;
C horizont keizand .
70

100cm

--

50

---

150cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

AOGB.209

blad

1/2

locatieadres

Heuvelenweg 15

locatie
opdrachtgever

Architekteburo van Ruth
bureau

postcode / plaats

Dwingeloo
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

AOGB.209 Heuvelenweg 15 Dwingeloo

Boring 5 (120cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 23-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; Ap horizont dekzand;
40 scherpe ondergrens .
Zand, matig siltig, zwak grindig.
Oranje-lichtbruin. IJzer/Oer/Gley zwak.
zandmediaan matig fijn; veel humeuze
vlekken; geroerd; scherpe ondergrens .
90
Leem, sterk zandig, zwak grindig.
Oranje-bruin. IJzer/Oer/Gley sterk. C horizont
120 keileem .

--

--

--

150cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

AOGB.209

blad

2/2

locatieadres

Heuvelenweg 15

locatie
opdrachtgever

Architekteburo van Ruth
bureau

postcode / plaats

Dwingeloo
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

