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Samenvatting
In opdracht van Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen heeft ArGeoBoor een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd aan de Veenhuizerweg 10 te Veenhuizen (Dalen)
(Gemeente Coevorden). Het voornemen is om binnen het plangebied twee bestaande schuren
te slopen en een nieuwe werktuigenberging te bouwen. De nieuwbouw heeft een oppervlakte
van 200 m2 en wordt gefundeerd op zeven poeren.
Uit het vigerende bestemmingsplan (dossier NL.IMRO.0109.100BP00012) blijkt dat voor het
gebied waar de nieuwbouw is voorzien de dubbelbestemming waarde archeologie-3 is
opgenomen.1 Voor gronden die vallen binnen een zone waarde-archeologie 3 geldt dat
gebouwd mag worden bij een bodemverstoring minder dan 0,3 m –mv ongeacht de
oppervlakte van het bouwwerk. Voor bouwwerken waarbij de bodemverstoring dieper is dan
0,3 m –mv dient een archeologisch onderzoek te worden overlegd met een oordeel dat
vervolgonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt op een dekzandkop, die omringd wordt
en werd door een lager gelegen vlakte van smeltwaterafzettingen, waarin ten zuidwesten van
het plangebied een dalvormige laagte voorkomt. Op de dekzandkop worden podzolbodems
verwacht, rondom de dekzandkop komen restanten van veengronden op voor. Indien de
bodem intact is, kunnen archeologische resten verwacht worden uit de perioden laat
paleolithicum – neolithicum en late middeleeuwen - nieuwe tijd. Voor de tussen gelegen
perioden wordt verwacht dat het gebied ontoegankelijk was, omdat het omringd werd door
een veengebied.
De sloop van de bestaande schuren en de nieuwbouw van een werktuigenberging gefundeerd
op zeven poeren hebben een zeer beperkte nieuwe bodemverstoring tot gevolg. Het
archeologisch erfgoed wordt hierdoor niet bedreigd
Op basis van het bureauonderzoek wordt aanbevolen om geen vervolgonderzoek uit te voeren
in het plangebied. Mochten er in de toekomst grotere bodemingrepen plaatsvinden dan dient
alsnog rekening te worden gehouden met een archeologisch vervolgonderzoek.
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.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen heeft ArGeoBoor een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd aan de Veenhuizerweg 10 te Veenhuizen (Dalen)
(Gemeente Coevorden). Het voornemen is om binnen het plangebied twee bestaande schuren
te slopen en een nieuwe werktuigenberging te bouwen. De nieuwbouw heeft een oppervlakte
van 200 m2 en wordt gefundeerd op zeven poeren.
Uit het vigerende bestemmingsplan (dossier NL.IMRO.0109.100BP00012) blijkt dat voor het
gebied waar de nieuwbouw is voorzien de dubbelbestemming waarde archeologie-3 is
opgenomen.2 Voor gronden die vallen binnen een zone waarde-archeologie 3 geldt dat
gebouwd mag worden bij een bodemverstoring minder dan 0,3 m –mv ongeacht de
oppervlakte van het bouwwerk. Voor bouwwerken waarbij de bodemverstoring dieper is dan
0,3 m –mv dient een archeologisch onderzoek te worden overlegd met een oordeel dat
vervolgonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.
Op basis van de geringe bodemverstoring en de bodemverstorende activiteiten die zich in het
verleden op het terrein hebben afgespeeld, is ervoor gekozen om in eerste aanleg een
bureauonderzoek uit te voeren.
Het onderzoek is uitgevoerd in september 2015.

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 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013).
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1.3

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

bevoegd gezag:
Centrum Coördinaat:
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:

Veenhuizerweg 10 te Dalen
Veenhuizerweg 10
Gemeente Dalen, sectie F, nr. 48
Drenthe
Coevorden
Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen
Dhr. J.W. Heijen
Kleine Veld 37
7751 BG Dalen
Gemeente Coevorden
244018/525075
2
200 m
17G
3301254100

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.3
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2
2.1

Bestaande en toekomstige situatie
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt in het buurtschap Veenhuizen dat valt binnen de grenzen van het dorp
Dalen (Gemeente Coevorden). Het plangebied is onderdeel van de Veenhuizerweg 10, maar
ligt aan de oostzijde van de Veenhuizerweg (de woning nr. 10 ligt aan de westzijde van de
Veenhuizerweg). Op het perceel liggen kuilbulten en staan twee schuurtjes (zie afbeeldingen
2a en 2b). Een schuurtje staat wat dichter bij de weg en een het tweede schuurtje ligt wat
verder in het land. De schuurtjes zijn blijven staan nadat een brand in 1969 de toenmalige
boerderij heeft verwoest.4

2.2

Voorziene ontwikkeling
Het project betreft de sloop van de bestaande schuurtjes. Na de sloop zal een nieuwe
werktuigenberging worden gebouwd met een oppervlakte van 200 m2. De berging wordt
gefundeerd op 7 poeren, die zullen worden uitgegraven tot op de schone ondergrond. De
totale bodemverstoring bedraagt nog geen 10 m2 en reikt niet dieper dan het ‘schone’ zand.
Een ontwerp van de fundering van de te bouwen werktuigenberging is opgenomen in bijlage 1.

Afbeelding 2a. Plangebied en ontwikkeling op topografische kaart.5

4
5
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Afbeelding 2b. Plangebied en ontwikkeling op luchtfoto.6

3
3.1

Bureauonderzoek
Methode
Gezien de beperkte ingreep is voor het opstellen van de aardkundige gegevens enkel gebruik
gemaakt van de erfgoednota van Coevorden.

3.2

Aardkundige gegevens
Uit de landschaps- en archeologische verwachtingskaart van de gemeente Coevorden blijkt dat
het plangebied ligt op een dekzandrug (code: Dre) met een hoge archeologische verwachting
(zie afbeelding 3). De dekzandrug wordt omgeven door een vlakte smeltwaterafzettingen met
een gedeformeerde veenbodem (code Dvv). Ten zuidoosten is een dalvormige laagte zonder
veen gekarteerd (code Bb).7
Ter plaatse van de dekzandrug kunnen podzolgronden verwacht worden en ter plaatse van de
vlakte van smeltwaterafzettingen kunnen beekeerdgronden of moerige gronden verwacht
worden.

6
7

Aerodata 2015
Gemeente Coevorden 2011 kaart 4
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Afbeelding 3. Plangebied (paarse ster) geprojecteerd op de landschaps- en archeologische
verwachtingskaart van de gemeente Coevorden.8

3.3

Historische situatie
In historische bronnen wordt het dorpje al in 1276 voor het eerst genoemd.9 Mogelijk dat
ontstaan van het dorpje Veenhuizen samenhangt met de teelt van boekweit.10 Uit oude
kaarten blijkt dat het dorpje Veenhuizen al voor 1800 bestond.11 Het plangebied is tot 1969
bebouwd geweest met een boerderij die dat jaar is afbrand. De boerderij is toen aan de
overzijde, ter plaatse van de huidige nr. 10 gebouwd (zie afbeelding 4).

8

Gemeente Coevorden 2011, kaart 4
Van Berkel en Samplonius 2006
10
Gemeente Coevorden 2011
11
Versfelt 2003
9
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Afbeelding 4. Plangebied op topografische kaarten uit 1964 en 1975.12

3.4

Archeologische gegevens
Zie afbeelding 5.
Archeologische Monumentenkaart
Binnen een straal van 1500 meter komen geen terreinen met een bekende archeologische
waarde voor.
Waarnemingen
Ten noorden van het plangebied zijn drie archeologische waarnemingen gedaan.13
Waarnemingen 302068, 302071 en 302074 betreffen allen vondsten van vuurstenen
artefacten uit het mesolithicum.
Onderzoeksmeldingen in Archis
Vierhonderd meter ten westen van het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd.
Aanbevolen is om geen vervolgonderzoek uit te voeren (onderzoeksmelding 42282). Ook
onderzoeksmelding 30480 betreft een bureauonderzoek met vooral algemene informatie.
Archeologische beleidskaart
De archeologische landschap- en verwachtingskaart van de Gemeente Coevorden geeft voor
de dekzandkop een hoge archeologische verwachting (beleidscategorie 4). Uit de beleidskaart
blijkt dat hier altijd onderzoek plaats dient te vinden bij ingrepen dieper dan 30 cm -mv.
Daarnaast valt de historische bebouwing van het dorpje Veenhuizen onder beleidscategorie 3.
Hier dient onderzoek plaats te vinden bij een plangebied met oppervlakte groter dan 500 m2
en voorziene verstoring dieper dan 30 cm –mv.14

12

Kadaster 1964 en 1975
ARCHIS 2015
14
Gemeente Coevorden 2011
13
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Afbeelding 5. Informatie uit het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) geprojecteerd op de
archeologische beleidskaart van Coevorden.15

15

Archis 2015
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4

Archeologische verwachting
Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen in de top
van de dekzand afzettingen uit het Weichselien, mogelijk vroeg-Holoceen. Dit betreft de
archeologische perioden laat paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. Waarschijnlijk is de
dekzandkop gedurende een periode moeilijk bereikbaar geweest door de toename van de
veengroei in het gebied. Deze situatie zou vanaf eind van het neolithicum t/m de vroege
middeleeuwen zo kunnen zijn geweest. De exacte periode van veenbedekking is niet bekend.
Uit historische bronnen blijkt dat Veenhuizen in de late middeleeuwen al bestond,
waarschijnlijk is de dekzandkop bewoond geraakt ten tijden van de laatmiddeleeuwse
ontginning van het veengebied. De vondst van diverse vuurstenen direct ten noorden van het
plangebied blijkt dat het gebied bezocht is door jagers en verzamelaars in het mesolithicum.
Vooralsnog is sprake van een tweeledige archeologische verwachting. Enerzijds is er een grote
kans op het aantreffen van mesolithische resten op de dekzandkop. Vervolgens is de
dekzandkop als gevolg van de vernatting en veengroei in het gebied moeilijk bereikbaar
geworden. In de late middeleeuwen is het gebied weer in gebruik genomen.
Waarschijnlijk zijn archeologische resten uit het mesolithicum grotendeels opgenomen in de
bouwvoor. Eventuele sporen uit deze periode kunnen haardkuilen zijn. Ook direct onder de
bouwvoor worden resten van boerderijen en erven uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd
verwacht.
Als gevolg van de bouw en brand van de voorheen op de locatie aanwezige boerderij wordt de
kans groot geacht dat de bovenlaag tot circa 0,5 m-mv geroerd is. In zijn algemeenheid komen
op boerenerven vaak recente bodemverstoringen voor.
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Conclusies












5

Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt op een dekzandkop, die omringd wordt en werd door een lager
gelegen vlakte van smeltwaterafzettingen. Ten zuidoosten van het plangebied ligt
dalvormige laagte zonder veen. Op de dekzandkop worden podzolbodems verwacht,
rondom op de lager gelegen vlakte komen moerige gronden of restanten van
veengronden voor.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Ja, indien de bodem intact is, kunnen archeologische resten verwacht worden uit de
perioden laat paleolithicum – neolithicum en late middeleeuwen - nieuwe tijd. Voor de
tussen gelegen perioden wordt verwacht dat het gebied ontoegankelijk was, omdat
het omringd werd door een veengebied.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
De archeologische resten worden verwacht direct onder de bouwvoor. Deze resten
kunnen bestaan uit sporen jachtkampementen (strooiingen van vuursteen en
haardkuilen) en uit sporen van erven en boerderijplaatsen uit de late middeleeuwen
en de nieuwe tijd.
Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
Op basis van het gebruik van het terrein als boerenerf in nieuwe tijd de bodem tot
circa 0,5 m –mv verstoord is en plaatselijk dieper.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
De sloop van de bestaande schuren en de nieuwbouw van een werktuigenberging
gefundeerd op zeven poeren hebben een zeer beperkte nieuwe bodemverstoring tot
gevolg. Het archeologisch erfgoed wordt hierdoor niet bedreigd.
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Aanbeveling/Selectieadvies
Op basis van het bureauonderzoek wordt aanbevolen om geen vervolgonderzoek uit te voeren
in het plangebied. Mochten er in de toekomst grotere bodemingrepen plaatsvinden dan dient
alsnog rekening te worden gehouden met een archeologisch vervolgonderzoek.
Dit selectieadvies 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.
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