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Samenvatting
In opdracht van de heer R.G. Bussemaker heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend
booronderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Coevorderderstraatweg 19 te Geesbrug,
gemeente Coevorden (Dr.). Op deze locatie wordt een (verplicht door het waterschap) bassin
aangelegd. De ontgravingswerkzaamheden ten behoeve van dit bassin kunnen eventueel in de
bodem aanwezige archeologische resten aantasten. Op de archeologische beleidskaart van de
gemeente Coevorden ligt het plangebied in een categorie 2 zone. Dit houdt in dat het gebied
kansrijk is op archeologische waarden en dat archeologisch onderzoek verplicht is indien het
plangebied groter is dan 500 m2 en de ingrepen dieper reiken dan 30 cm –mv. In overleg met
de archeologisch adviseur van de Gemeente Coevorden is ervoor gekozen om in eerste aanleg
een verkennend archeologisch booronderzoek uit te voeren.
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 archeologische
verwachting. Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het plangebied in
een relatief laaggelegen veen-ontginningsvlakte ligt, omgeven hogere delen. Het
hoogteverschil is echter klein, ca. 30 cm. Uit de periode vóór de veenvorming kunnen resten
van jagers en verzamelaars worden verwacht. Resten uit deze periode (mesolithicum en laatpaleolithicum) zijn doorgaans aan te treffen op relatieve verhogingen in het
dekzandlandschap, nabij open water. Verwacht wordt dat de top van het oorspronkelijke
pleistocene oppervlak grotendeels verstoord is.
Het verkennend booronderzoek heeft aangetoond dat de oorspronkelijke top van het
dekzandlandschap deels is opgenomen in de bouwvoor. In twee van de zes boringen is een
restant van een B-horizont aangetroffen. In de overige boringen ontbreekt de B-horizont en is
een deels intacte BC-horizont aangetroffen. De resultaten van het booronderzoek bevestigen
het beeld van het AHN dat het plangebied ligt in een oorspronkelijk vlak landschap zonder,
voor bewoning aantrekkelijke, landschappelijke overgangszones. De kans op (intacte)
vindplaatsen van jagers en verzamelaars uit de steentijd wordt daarom laag geacht.
Het wordt daarom aanbevolen geen archeologische vervolgonderzoek uit te voeren in het
plangebied.
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 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.
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

Inleiding
Kader
In opdracht van de heer R.G. Bussemaker heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend
booronderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Coevorderderstraatweg 19 te Geesbrug,
gemeente Coevorden (Drehte). Op deze locatie wordt een (verplicht door het waterschap)
bassin aangelegd. De ontgravingswerkzaamheden ten behoeve van dit bassin kunnen
eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten aantasten.
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Coevorden ligt het plangebied in een
categorie 2 zone. Dit houdt in dat het gebied kansrijk is op archeologische waarden en dat
archeologisch onderzoek verplicht is indien het plangebied groter is dan 500 m2 en de ingrepen
dieper reiken dan 30 cm –mv.1 In overleg met de archeologisch medewerker van de gemeente
Coevorden is ervoor gekozen om in eerste aanleg een verkennend archeologisch
booronderzoek uit te voeren.
Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 6 oktober 2015. Het onderzoek is uitgevoerd
conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3.2

1.2

Doel en Vraagstelling
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 archeologische
verwachting. 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?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?

1
2

Gemeente Coevorden 2012
Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013
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1.3

Administratieve data
Projectnaam
Toponiem:
Plaats
Provincie:
Gemeente:
Kadastraal nr.
Opdrachtgever:

Coevorderstraatweg 19 te Geesbrug
Coevorderstraatweg 19
Geesbrug
Drenthe
Coevorden
Oosterhesselen L 637
Dhr. R.G. Bussemaker
Coevorderstraatweg 19
7917 PP Geesbrug
T 06-55752427
Bevoegd gezag:
Gemeente Coevorden
Kasteel 1
7741 GC Coevorden
Centrum Coördinaat:
238719/526809
Oppervlakte:
1,38 ha
Kaartblad:
17D
Onderzoeksmeldingsnr. 3974633100

1.4

Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt ten zuidwesten van de kern van Geesbrug. Het bevindt zich in een
tongvormige laaggelegen, weinig reliëfrijke veenkoloniale ontginningsvlakte, ingeklemd tussen
hooggelegen veenkoloniale ontginningsvlakten. Het hoogteverschil is hierbij ongeveer 40 cm.
Momenteel is het terrein in gebruik als akker.

1.5

Voorziene ontwikkeling
In het plangebied dient op last van het waterschap een waterbassin aangelegd te worden.
Deze krijgt een oppervlak van 60 x 220 m met een diepte van 1 m.
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.3

Afbeelding 2. Detailkaart van het plangebied op een kaart op basis van het AHN-2.4
3

Kadaster 2012
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2

Archeologische verwachting
Het oorspronkelijke veenpakket is afgegraven. In de loop van de nieuwe tijd is het gebied
ontgonnen. Eventuele archeologische resten vanaf het neolithicum tot aan de veenontginning
zijn met het afgraven van het veen verloren gegaan. Na de veenontginning is de top van het
pleistocene dekzand weer aan het maaiveld komen te liggen. Op relatief wat hoger gelegen
dekzandkopjes, - ruggen en – welvingen van dit dekzand kunnen, in de nabijheid van vers
water, resten van mesolithische kampjes worden verwacht.5 De voor bewoning geschikte
delen kenmerken zich doorgaans door de aanwezigheid van een podzolgrond. Archeologische
vindplaatsen van resten uit het mesolithicum worden meestal gekenmerkt door een strooiing
van bewerkt vuursteen en/of houtskool.
Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het plangebied in een relatief
laaggelegen gebied ligt, ingeklemd tussen iets hogere delen. Het hoogteverschil is echter klein,
ca. 30 cm.
In veenkoloniaal gebied heeft op grote schaal grondverbetering plaatsgevonden in de vorm
van mengwoelen en diepploegen. Doel van deze werkzaamheden is het doorbreken van de
sterk verkitte podzolbodems, ter verbetering van de ontwatering. Als gevolg van deze
werkzaamheden zijn archeologische vindplaatsen in de top van de pleistocene ondergrond
vaak sterk verstoord en hebben nog een slechts een beperkte archeologische waarde.

4
5

bron: www.ahn.nl
Groenendijk 1997
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3.1

Verkennend booronderzoek
Methode
Verspreid in het plangebied zijn 6 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7
cm. Er is gestreefd om tot minimaal 30 cm in de C-horizont van het dekzand te boren. De
opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.6 De niet verstoorde
bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor
Nederland.7 De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische
Standaard Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.8
De boorlocaties zijn in het veld ingemeten met een GPS en zijn aangegeven. De
maaiveldhoogte is ontleend aan het AHN (0,5m).

3.2

Resultaten en interpretatie
De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. De boorpuntenkaart is afgebeeld in bijlage 2.
De bovenste circa 30 cm bestaat uit zeer fijn, matig siltig en sterk humeus donkergrijs-zwart
zand. Deze laag vormt de bouwvoor; vermoedelijk is het een omgewerkt veenkoloniaal dek.
Daaronder bevindt zich het pleistocene zand. De overgang van de bouwvoor naar pleistoceen
zand is scherp begrensd. Lithologisch bestaat de bodem onder de bouwvoor uit zeer fijn, matig
siltig zand. Deze is geïnterpreteerd als een veldpodzol. In diverse boringen is grind
aangetroffen. In het zand heeft bodemvorming plaatsgevonden. Een herkenbare B-horizont is
aangetroffen in boring 2 (van 30-40 cm -mv) en boring 3 (verstoord, 30-35 cm –mv), zie
afbeelding 3. Behalve in boring 1 is in alle boringen een BC-horizont aangetroffen van
ongeveer 10-30 dik), al is deze soms verstoord (boring 4, bovenste 5 cm; boring 6). De Chorizont bevindt zich op een diepte van 35-70 cm –mv.
In boring 1 is een afwijkend bodemprofiel aangetroffen: onder een verstoord pakket van 65 dik
bevindt zich een laag van zeer fijn, uiterst siltig zand. Dit pakket is lichtbruin/beige van kleur en
bevat grind. Het vormt een dichte, slecht doorlatende laag en kan, afgezien van gley, worden
geïnterpreteerd als een beekeerdgrond.
Archeologische indicatoren
Bij het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

6

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
8
Bosch 2007
7

ArGeoBoor rapport 1391. Geesbrug, Coevorderstraatweg 19.
Opdrachtgever: dhr. R.G. Bussemaker

Afbeelding 3. Raaiprofiel.
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4

Conclusies


Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
De bouwvoor is ongeveer 30 cm dik en bestaat uit een omgewerkt veenkoloniaal dek.
Daaronder bevindt zich een restant van een podzolgrond. In twee boringen is een al
dan niet intacte B-horizont aangetroffen. In de overige boringen komt een ten dele
verstoorde BC-horizont voor. In boring 1 is sprake van een verstoorde laag van 65 cm.
Daaronder bevindt zich een uiterst siltig, zwak grindhoudend zandpakket.



Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Het gaat om een relatief laaggelegen gebied met weinig reliëf en dus weinig
landschappelijke variatie en overgangszones. Het zijn juist deze landschappelijke
overgangszones waar vindplaatsen uit het mesolithicum en laat paleolithicum worden
aangetroffen. De kans dat er archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn
wordt zeer klein geacht.



Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
De kans op de aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied wordt zeer
klein geacht.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
De kans dat archeologische resten aanwezig wordt zeer klein geacht. De kans dat
daadwerkelijke archeologische resten worden verstoord wordt dan ook zeer klein
geacht.





Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
De kans dat binnen het terrein nog archeologische resten aanwezig zijn wordt zeer
klein geacht. Een archeologisch vervolgonderzoek wordt daarom niet aanbevolen.
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5

Aanbeveling
Het wordt aanbevolen om geen archeologische vervolgonderzoek uit te voeren in het
plangebied.
Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid, de Gemeente
Coevorden. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit nemen
omtrent deze aanbeveling.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan 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 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
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Boorstaten Coevorderstraatweg 19 te Geesbrug, gem. Coevorden (Dr.)

Boring 1

RD-coördinaten: 238708/526900

mv (cm) NAP(m)
0
14,42

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs/zwart/bruin, scherpe
ondergrens, gevlekt/verstoord
Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak grindig, lichtbruin/beige, C-horizont

50

13,92
65

95

100

13,42

Boring 2

RD-coördinaten: 238707/526824

mv (cm) NAP(m)
0
14,39
30
40

50

13,89
75

100

13,39

Boring 3

110

30
35

100

13,87

13,37

Zand, zeer fijn, matig siltig, goed gesorteerd, bruin, ondergrens diffuus, B-horizont,
dekzand
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak grindig, goed gesorteerd, bruin/geel, scherpe
ondergrens, BC-horizont, dekzand
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak grindig, lichtbruin/beige, C-horizont

RD-coördinaten: 238705/526750

mv (cm) NAP(m)
0
14,37

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens,
gevlekt/verstoord

Zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens,
gevlekt/verstoord

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, B-horizont,
gevlekt/verstoord, dekzand

75
85

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak grindig, goed gesorteerd, bruin/geel, BC-horizont,
dekzand
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeel/bruin, onscherpe ondergrens, Chorizont
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeel, C-horizont, dekzand
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Boring 4

RD-coördinaten: 238726/526712

mv (cm) NAP(m)
0
14,37

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs/zwart, onscherpe ondergrens,
gevlekt/verstoord
40
45

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, BC-horizont,
gevlekt/verstoord

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig grindig, bruin/geel, scherpe ondergrens, BChorizont, dekzand

13,87

95

100

13,37

Boring 5

RD-coördinaten: 238726/526784

mv (cm) NAP(m)
0
14,32
25
35

50

13,82
65

Boring 6

30

100

13,67

13,17

Zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens,
gevlekt/verstoord
Zand, zeer fijn, matig siltig, matig grindig, bruin/geel, onscherpe ondergrens, BChorizont, dekzand
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeel, C-horizont, dekzand

RD-coördinaten: 238725/526861

mv (cm) NAP(m)
0
14,17

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig grindig, lichtgeel, C-horizont, dekzand

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens,
gevlekt/verstoord

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin/geel/grijs, scherpe ondergrens, BC-horizont,
gevlekt/verstoord

70
80

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig grindig, lichtgeel, C-horizont, dekzand
Zand, matig fijn, uiterst siltig, matig grindig, lichtgeel/beige, C-horizont,
beekeerdgrond
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Bijlage 2- Boorpuntenkaart
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