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Samenvatting
In opdracht van Roobeek advies heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend
booronderzoek uitgevoerd aan de Hoofdstraat 2 te Dalen (Gemeente Coevorden). Het
onderzoek is uitgevoerd in het kader van de herontwikkeling van de locatie. Op het adres
bevindt zich het voormalige gemeenschapshuis De spinde. Het plangebied ligt in een zone met
de dubbelbestemming waarde archeologie 3 ‘historische kernen’.1 Dit betekent dat bij
bestemmingsplanwijzigingen en of het aanvragen van een omgevingsvergunning rekening
dient te worden gehouden met mogelijk aanwezige archeologische resten bij ingrepen groter
dan 100 m2 en dieper dan 0,3 meter. In het kader van de bestemmingsplanwijziging en
omgevingsvergunning is een archeologisch verkennend booronderzoek uitgevoerd.
Onderhavig verkennend booronderzoek is een vervolg op een in 2014 uitgevoerd
bureauonderzoek.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem in het plangebied verstoord is.
De kans om in het plangebied archeologische resten aan te treffen wordt zeer klein geacht.
Het wordt geadviseerd om het plangebied vrij te geven voor de voorziene ontwikkelingen
Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de Gemeente
Coevorden. Deze zal op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit nemen over
deze aanbeveling.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode (steekproef) 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 Coevorden.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Roobeek advies heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend
booronderzoek uitgevoerd aan de Hoofdstraat 2 te Dalen (Gemeente Coevorden). Het
onderzoek is uitgevoerd in het kader van de herontwikkeling van de locatie. Op het adres
bevindt zich het voormalige gemeenschapshuis De spinde. Het gebouw is eigendom van de
gemeente Coevorden. Deze heeft besloten om het gebouw te verkopen en nieuwe
ontwikkelingen toe te staan. Het plangebied ligt in een zone met de dubbelbestemming
waarde archeologie 3 ‘historische kernen’.2 Dit betekent dat bij bestemmingsplanwijzigingen
en of het aanvragen van een omgevingsvergunning rekening dient te worden gehouden met
mogelijk aanwezige archeologische resten bij ingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 0,3
meter. In het kader van de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning is een
archeologisch verkennend booronderzoek uitgevoerd.
Onderhavig verkennend booronderzoek is een vervolg op een in 2014 uitgevoerd
bureauonderzoek.3 Hierin word geadviseerd om de sloop van de bestaande bebouwing
archeologisch te begeleiden en op het overige terrein, waar ontwikkelingen plaatsvinden, een
archeologisch karterend booronderzoek uit te voeren. Uit de boringen is gebleken dat de
bodem in het gebied grotendeels geroerd is, waardoor het onderzoek meer een verkennend
karakter gekregen heeft.

1.2

Doel- en Vraagstelling
De doelstelling van het verkennend booronderzoek is het bepalen van de bodemopbouw
waarbij kansrijke zones worden geselecteerd voor vervolgonderzoek en kansarme zones
hiervan worden uitgesloten.





Wat is de bodemopbouw en is de bodem nog intact?
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
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 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013).

2
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1.3

Administratieve data
Projectnaam
Toponiem:
Plaats
Provincie:
Gemeente:
Kadastrale nummer
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Adviseur Bevoegd gezag
Centrum Coördinaat
plangebied
Oppervlakte:
Kaartblad:
Archis nummer

Hoofdstraat 2 Dalen
Hoofdstraat / Binnenweg
Dalen
Drenthe
Coevorden
C 07526
Roobeek advies
Gemeente Coevorden
LIBAU
247606/524420
1,1 ha
22E
3296922100

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.4
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2
2.1

Bestaande en toekomstige situatie
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt in het centrum van Dalen ten oosten van de Hoofdstraat 2, ten noorden
van de Binnenweg. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1,1 ha. Het noordelijk deel
van het plangebied is grotendeels bebouwd. In het zuidelijk deel van het plangebied ligt een
parkeerplaats in een parkachtige tuin. Uit een kaart met gegevens van het Actueel
Hoogtebestand Nederland blijkt dat binnen het plangebied aanzienlijk reliëf voorkomt.5 De
parkeerplaats en de weg ten oosten van het gebouw zijn laaggelegen op circa 12,3 m + NAP. In
de zone ten westen van de parkeerplaats en ten westen van het gebouw ligt het maaiveld op
circa 13,0 m +NAP (zie afbeelding 3). Het gebouw zelf is ingegraven. Uit een kort gesprek met
een dorpsbewoner bleek dat het pand in het verleden wel eens te maken heeft gehad met
wateroverlast door regenwater.
Een groot deel van het plangebied ligt aanzienlijk lager de omliggende straten en overige
omgeving. Er is hier sprake van bodemverstoring door afgraven.

2.2

Voorziene ontwikkeling
In het plangebied is men voornemens om het zuidelijk deel van het gebouw te slopen en een
drietal nieuwe gebouwen neer te zetten. Het te slopen deel van het gebouw en de voorziene
gebouwen zijn hieronder weergegeven.6

Afbeelding 2. Detailkaart van de locatie met de te slopen bebouwing (rood) en voorziene
nieuwebouw (blauw).

5
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3

Archeologische verwachting7
In het reeds uitgevoerde bureauonderzoek is de volgende verwachting geformuleerd. Het
plangebied ligt in een middeleeuws esdorp dat aan een prehistorische weg ligt. Onder het
esdek worden resten uit oudere perioden verwacht. De omgeving van Dalen is al vanaf het
laat-paleolithicum bewoont geweest. In de directe omgeving van Dalen zijn archeologische
resten van af het neolithicum aangetroffen.
Waarschijnlijk is de bodem in het plangebied gedeeltelijk verstoord door bouwactiviteiten die
in de 20e eeuw hebben plaatsgevonden, met name bij de bouw van de ‘De Spinde’. De mate
van deze verstoring is onbekend. Het in het plangebied verwachte esdek, dat tenminste 50 cm
dik was, heeft mogelijk de onderliggende lagen afgedekt en daarmee beschermd tegen
(ondiepere) bodemingrepen. Daardoor kunnen plaatselijk nog intacte resten voorkomen in het
plangebied. Buiten de huidige bebouwing is de kans op intacte archeologische resten groot.

Afbeelding 3. Plangebied op een detailkaart hoogtekaart op basis van het Actueel hoogte
bestand Nederland.8

7
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4
4.1

Verkennend booronderzoek
Methode
Veldinspectie
Bij een veldinspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere zaken die van belang kunnen
zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.
Verkennend booronderzoek
In het plangebied zijn 7 verkennende boringen (nrs. 1/t/m 7) gezet met Edelmanboor met een
diameter van 7 cm. De boringen zijn verspreid over het plangebied gezet. Hierbij is rekening
gehouden met verhardingen, bomen en kabels en leidingen. De boringen zijn doorgezet tot in
circa 30 cm in de C horizont van de pleistocene ondergrond.
De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.9 De niet verstoorde
bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem voor bodemclassificatie voor
Nederland.10 De archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.11
De boringen zijn in gemeten met een DGPS op circa 1,5 meter nauwkeurig. De hoogteligging
van het maaiveld ter plaatse van de boringen is gehaald uit gegevens van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN).12

9

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
11
Bosch 2007
12
AHN-2 2007-2012
10
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4.2

Resultaten
Veldinspectie
Uit de veldinspectie is gebleken dat het beeld op basis van het AHN-2 actueel is. In de zuidzijde
is de dekzandkop duidelijk te onderscheiden. De hoogte in het noordelijk deel van het terrein
is minder uitgesproken.
Verkennendbooronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeelding 2.
Bodemopbouw
De bodem in het plangebied is over het algemeen opgebouwd uit geroerde bodemlagen die
doorlopen tot in de C-horizont, die bestaat uit dekzand op keileem. Er zijn geen restanten van
een esdek of hieronder gelegen podzolgronden aangetroffen.
In boring 1 is de bodem tot circa 200 cm-mv geroerd. In boring 2 is de bodem tot 100 cm-mv
geroerd, daaronder ligt tot 115 cm-mv dekzand op keileem. In boring 3 is de bodem tot 90 cm
–mv geroerd en in boring 4 tot 130 cm –mv. In de boringen 5 t/m 7 is de bodem tot circa 50
cm-mv geroerd en gaat dan over in dekzand.
Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

5

Conclusies









Wat is de bodemopbouw en is de bodem nog intact?
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem in het plangebied tot
grotere diepte geroerd is. In geen van de uitgevoerde boringen is nog een restant van
een podzolgrond aangetroffen. De verwachting is dat ook ter plaatse van de
bebouwing de bodem tot grotere diepte in de C-horizont geroerd is. De aangetroffen
bodemopbouw komt overeen met de verwachting zoals deze in het bureauonderzoek is
uitgesproken en zoals deze ook op basis van de hoogtekaart kan verwachten.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
In het grootste deel van het plangebied zijn geen intacte bodemlagen aangetroffen. De
kans op het aantreffen van archeologische resten in het plangebied wordt zeer klein
geacht. Eventuele resten van intacte bodems kunnen aanwezig langs de Hoofdstraat
hoewel ook hier rekening moet worden gehouden met verstoring door kabels en
leidingen.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Er worden binnen het plangebied geen archeologische resten meer verwacht.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Er worden geen archeologische resten verwacht, dus deze worden ook niet bedreigd.
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
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Aanbeveling
Op basis van het uitgevoerde verkennend booronderzoek worden binnen de locatie
Hoofdstraat 2 te Dalen geen archeologische resten meer verwacht. Het wordt aangeraden om
geen archeologisch vervolgonderzoek binnen het plangebied uit te voeren.
Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de Gemeente
Coevorden. Deze zal op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit nemen over
deze aanbeveling.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode (steekproef) 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 Coevorden.
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Bijlage 1: boorstaten
x coördinaat
247655,79
247620,96
247581,36
247573,03
247606,28
247640,99
247633,55

y coördinaat
524369,712
524367,141
524384,106
524398,677
524397,155
524395,364
524419,82

NAP
12,3
12,3
12,9
13,1
13
11,8
12,2

boring
1
2
3
4
5
6
7
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Boring 1

RD-coördinaten: 247656/524370

mv (cm)
0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, onscherpe ondergrens,
zwak puinhoudend, geroerd
Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, vlekken bruingrijs; geroerd

50
80

Leem, sterk zandig, lichtbruin/oranje, scherpe ondergrens, matig roesthoudend,
geroerd
Leem, zwak zandig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak doorworteld, humeuze
vlekken geroerd

100

140
145

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/wit, c horizont ?

150

195
200

200

Boring 2
mv (cm)
0

RD-coördinaten: 247621/524367

10

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak doorworteld,
opgebracht

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, scherpe ondergrens, opgebracht

55

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, onscherpe ondergrens,
opgebracht
100

100

115
120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin, onscherpe ondergrens, uitgeloogd
compacte laag; opgebracht
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, vlekken licht grijsbruin; geroerd
Leem, sterk zandig, lichtgrijs/beige, matig roesthoudend, c horizont keileem

Boring 3

RD-coördinaten: 247581/524384

mv (cm)
0
30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, vlekken
licht geel; opgebracht
Zand, zeer fijn, zwak siltig scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, zwak
roesthoudend, humeuze vlekken; opgebracht

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, c horizont dekzand
90

100

110

Boring 4

RD-coördinaten: 247573/524399

mv (cm)
0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, bouwvoor
30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, veel humeuze vlekken;
opgebarcht

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, losse grond geroerd?
90

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, compact; c horizont
dekzand

100
130
150

150

Boring 5

RD-coördinaten: 247606/524397

mv (cm)
0
15

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, bouwvoor
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, humeuze vlekken; geroerd

50
65

100

100

Boring 6

RD-coördinaten: 247641/524395

mv (cm)
0

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, zwak roesthoudend, c horizont dekzand

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak
puinhoudend, geroerd
40
50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin/oranje, matig roesthoudend, c horizont dekzand

70

Zand, uiterst fijn, matig siltig, lichtgrijs/wit, zwak roesthoudend, c horizont dekzand

Boring 7

RD-coördinaten: 247634/524420

mv (cm)
0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, vlekken
licht grijs geroerd
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin zwak roesthoudend, c horizont dekzand

50

55
80

100

