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Samenvatting
In opdracht van landbouwbedrijf Schelhaas heeft ArGeoBoor een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Geeserraai 4a te Geesbrug, gemeente Coevorden
(Dr.). Op deze locatie worden een werktuigenberging gerealiseerd en een schuur gebouwd. De
oppervlakte van de berging is 800 m2 en de bodem zal tot 1,0 m –mv worden ontgraven.
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 m 2 en de ingrepen
dieper reiken dan 30 cm –mv. Na bestudering van enkele archeologisch gegevens is ervoor
gekozen om in eerste aanleg een archeologisch bureauonderzoek uit te voeren.
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische
verwachting om na te gaan of archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is. Op basis van
paleogeografische kaarten, oude kaarten en het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat
het plangebied ligt in een gebied dat relatief vroeg overdekt is geraakt met veen. Na het
afgraven van het veen rond het jaar 1900 is het gebied in gebruik genomen door de landbouw.
Om de grond bruikbaar te maken is het terrein, zoals zoveel terreinen in de omgeving
gediepwoeld.
Uit de periode vóór de veenvorming kunnen resten van jagers en verzamelaars worden
verwacht. Resten uit deze periode (mesolithicum en laat-paleolithicum) zijn doorgaans aan te
treffen op relatieve verhogingen in het dekzandlandschap, nabij open water. Uit het Actueel
Hoogtebestand Nederland blijkt dat het plangebied ligt in een kleine dalvormige laagte die
afwaterde op het westen. Ten oosten van het plangebied komen hogere gronden voor.
Op basis van gegevens van de opdrachtgever blijkt dat het oorspronkelijke pleistocene
oppervlak verstoord is door mengwoelen.
Geconcludeerd dat de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied laag is.
Ook indien de locatie niet gemengwoeld is, krijgt het op basis van landschappelijke ligging een
lage archeologische verwachting.
Het wordt aanbevolen om geen archeologisch 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
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van de Landbouwbedrijf Schelhaas heeft ArGeoBoor een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Geeserraai 4a te Geesbrug in de gemeente
Coevorden (zie afbeelding 2). Op deze locatie wordt een werktuigenberging gebouwd met een
oppervlakte van circa 800 m2. Ook is de bouw van een schuur voorzien. De voorziene
bodemverstoring is circa 1,0 m-mv over het gehele oppervlakte van de werktuigenberging. De
ontgravingswerkzaamheden zullen eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten
vernietigen.
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Coevorden ligt het plangebied in een
categorie 2 zone (zie afbeelding 1). 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 bureauonderzoek is uitgevoerd op 29 oktober 2015. Het onderzoek is
uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3.2

Afbeelding 1. Archeologische beleidskaart van de gemeente Coevorden.3

1

Gemeente Coevorden 2012
Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013
3
Gemeente Coevorden 2012
2
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1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde 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?

1.3

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

Geeserraai 4a te Geesbrug
Geeserraai 4a
Geesbrug
Drenthe
Coevorden
Geesbrug B07020
Landbouwbedrijf Schelhaas
Geeserraai 4a
7917 TP Geesbrug
T 06-12799618
Bevoegd gezag:
Gemeente Coevorden
Kasteel 1
7741 GC Coevorden
Centrum Coördinaat:
Werktuigenberging: 236158/528171; Schuur:
236122/528176
Oppervlakte:
Werktuigenberging circa 800 m2; schuur 250 m2
Kaartblad:
17D
Onderzoeksmeldingsnr. 3977614100

1.4

Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt ten noordoosten van de kern van Nieuweroord en ten noordwesten van de
kern van Geesbrug (zie afbeelding 2). Momenteel is het terrein in gebruik als akker. Een
bestaande schuur dient te worden verplaatst (zie bouwplantekening in bijlage 1).

1.5

Voorziene ontwikkeling
De wens is om in het plangebied een werktuigenberging te realiseren van circa 800 m 2. Om de
vloer van de berging voldoende draagkracht te geven moet de nu aanwezige, door diepwoelen
losgemaakte, humeuze grond worden afgegraven en worden aangevuld met zuiver zand om
toekomstige vervorming van de vloer te voorkomen. De bestaande schuur wordt vervangen
door een nieuwe schuur ten westen van de voorziene werktuigenberging. Deze schuur krijgt
een oppervlakte van 250 m2. Voor de bouw van deze schuur is geen diepgaande
grondbewerking nodig. De schuur wordt gebouwd op poeren, waardoor de bodemverstoring
beperkt blijft.

ArGeoBoor rapport 1396. Geesbrug, Geeserraai 4a.
Opdrachtgever: Landbouwbedrijf Schelhaas

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

2

Archeologisch bureauonderzoek
Bij het archeologisch bureauonderzoek worden bekende aardkundige , historische en
archeologische gegevens bestudeerd om te komen tot een gespecificeerde archeologische
verwachting. De gebruikte bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.

2.1

Aardkundige gegevens
Uit de geologische kaart van het gebied blijkt dat onder een laag dekzand (Formatie van
Boxtel) dunner dan 2,0 meter, keileem voorkomt (Formatie van Drenthe). Nabij het plangebied
komen in het keileem uitgesleten dalen voor, die later zijn opgevuld met dekzand (zie
afbeelding 3).5 Uit een serie paleogeografische kaarten van Nederland blijkt dat het plangebied
grofweg tussen 5.500 en 3.850 v. Chr. bedekt is geraakt met veen (zie afbeelding 4).6 Na het
afgraven van het veen rond 1900, zijn de oude pleistocene afzettingen, het dekzand en
keileem weer aan de oppervlakte komen te liggen en bepalen nu weer het reliëf in het
landschap. Dit reliëf is weergeven op een hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand
Nederland (AHN, zie afbeeldingen 5a en 5b).

4

Kadaster 2012
Rijks Geologische Dienst 1979
6
Vos en De Vries 2013
5
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Afbeelding 3. Plangebied op de geologische kaart van Nederland.7

Afbeelding 4. Plangebied op een paleogeografische kaart van Nederland.8Verder zijn
weergegeven archeologische waarnemingen (gele stippen) en terreinen met bekende
archeologische waarden (rode vlakken).9

7

Rijks Geologische Dienst 1979
Vos en De Vries 2013
9
Rijksdienst Cultureel Erfgoed 2015
8
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Afbeelding 5a.Overzichtskaart van het plangebied op een kaart op basis van het AHN-2.10

Afbeelding 5b.Detailkaart van het plangebied op een kaart op basis van het AHN-2.11
Op de geomorfologische kaart blijkt dat het plangebied ligt in een veenkoloniale
ontginningsvlakte (hooggelegen) (code 2M45). Uit de bodemkaart blijkt dat het plangebied ligt
in een zone waar moerige gronden voorkomen met een vrij diepe grondwaterstand (code iWp
VI).12
10

bron: www.ahn.nl
bron: www.ahn.nl
12
Alterra 1965-1995 (bodemkaart) en Alterra 2003 (geomorfologische kaart)
11
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2.2

Historische gegevens
Het veen ter plaatse van het plangebied is rond 1900 ontgonnen. Daarvoor zijn geen gegevens
bekend (zie afbeeldingen 6a en 6b).

Afbeelding 6a. Plangebied op een kaart uit 1903.13

Afbeelding 6b. Plangebied op een kaart uit 1927.14

13
14

Bureau voor Militaire Verkenningen 1903
Bureau voor Militaire Verkenningen 1927
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2.3

Archeologische gegevens
Het plangebied ligt in een archeologisch ‘leeg’ gebied. In afbeelding 5 zijn de bekende
archeologische waarnemingen en terreinen met een bekende archeologische waarden geplot.
Relevant is de waarneming op de oostelijke zijde van de hoogte die ten oosten van het
plangebied ligt. Dit is waarnemingnummer 429918. Er zijn hier bij een oppervlaktekartering en
een archeologisch booronderzoek diverse vuurstenen afslagen en houtskoolresten
aangetroffen. Deze zijn niet nauwkeuriger gedateerd of dateerbaar dan de periode laat
paleolithicum - ijzertijd.

3

Gespecificeerde archeologische verwachting
Op basis van met name de geologische geschiedenis van het plangebied kunnen
archeologische resten verwacht worden uit de periode voor de veengroei van vóór 3.850 v.
Chr. Eventuele resten die in het veen terecht zijn gekomen in de duizenden jaren van
veenvorming zijn bij het afgraven van het veen verloren gegaan. Het gaat dan om resten uit
het mesolithicum en laat paleolithicum of ouder.
Archeologische resten kunnen op relatief wat hoger gelegen dekzandkopjes, - ruggen en –
welvingen van het dekzand of keileemlandschap voorkomen. De dichtheid van vondsten is
groter in de nabijheid van open water (beekdalen of pingoruïnes).15 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 een detail
hoogtekaart blijkt dat het plangebied in een kleine dalvormige laagte ligt. De verwachting op
het voorkomen van vindplaatsen is derhalve laag.
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 slechts een beperkte archeologische waarde. De
opdrachtgever geeft aan dat in het plangebied ook diepwoelen heeft plaatsgevonden. Dit is
precies de reden waarom de nu ‘losse’ grond moet worden afgegraven ten behoeve van de
bouw.

15

Groenendijk 1997
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4

5

Conclusies


Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt in een zone waar van oorsprong een dunne dekzandlaag ligt op
keileemafzettingen. Vanaf tenminste 3.850 v. Chr. tot 1900 heeft het plangebied onder
een veenlaag gelegen. Daarna is het veen afgegraven en is het zand- en keileem van
daarvoor weer aan de oppervlakte komen te liggen. Ter plaatse vormt dit reliëf een
klein dal. Waarschijnlijk is de grond in het plangebied gemengwoeld.



Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
De kans dat er archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn wordt zeer klein
geacht. Bovendien is de bodem waarschijnlijk geroerd door mengwoelen.



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 zijn, 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?
Een archeologisch vervolgonderzoek niet aanbevolen.

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 – Inrichtingsplan en bouwtekening
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