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Samenvatting
In opdracht van melkveebedrijf J. Jansen heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd voor de locatie Deutlanden 1 te Erm, gemeente Coevorden (Dr.). Op deze locatie is
men voornemens een werktuigenberging met een oppervlakte van 600 m2 te realiseren. De
bodem zal ter plaatse van de vorstrand tot 0,8 m –mv worden ontgraven. De
grondwerkzaamheden ter plaatse van de berging zijn verder beperkt.
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Coevorden ligt het plangebied in een
categorie 2 zone. Dit houdt in dat het in archeologische waarden kunnen voorkomen
(middelhoge verwachting) en dat archeologisch onderzoek verplicht is indien het plangebied
groter is dan 500 m2 en de ingrepen dieper reiken dan 30 cm –mv. Na bestudering van enkele
archeologische 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. Uit het
bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied ligt in een beekoverstromingsvlakte waar
vóór de laatmiddeleeuwse ontginning een dunne veenlaag aanwezig was. Het melkveebedrijf
is gelegen op een in ieder geval ten dele opgeworpen hoogte in deze vlakte. Ten noordwesten
van het bedrijf ligt een natuurlijke hoogte.
Uit de nabijheid van een AMK-terrein (1000 meter ten zuidwesten van het plangebied) met
resten van nederzettingen uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd en de vuursteen vondsten
uit met name het mesolithicum blijkt dat het gebied een lange bewoningsgeschiedenis kent. In
hoeverre het gebied na de Romeinse tijd verlaten is, is niet bekend. Niet uitgesloten kan
worden dat de hogere gronden continu in gebruik zijn geweest. De lagere
overstromingsvlakten waarbinnen ook het plangebied ligt, zullen minder intensief gebruikt
zijn. Op kleine dekzandkopjes kunnen de resten van kort gebruikte kampementen van jagers
en verzamelaars voorkomen en in met veen opgevulde laagten kunnen werktuigen van bot,
bewerkte geweien, slachtafval en overige organische resten bewaard zijn gebleven. In de
overstromingsvlakten van beken kunnen resten van doorkruisende oude paden en wegen
liggen. In overstromingsvlakten worden vaak ook vuurstenen bijlen en sikkels gevonden.
Op basis van het hoogteverschil van 70 cm tussen de nieuwbouwlocatie en het maaiveld hier
ten zuiden van lijkt er circa 70 cm grond te zijn opgebracht. Eventuele archeologische resten
worden onder de opgebrachte grond en mogelijk nog aanwezige oude bouwvoor verwacht.
Archeologische vondsten in overstromingsvlakten worden over het aangetroffen bij
archeologische begeleidingen van grootschalige herinrichtingsprojecten. De kans dat bij de
voorziene relatief kleine ingreep, die bovendien plaatsvindt in grotendeels opgebrachte grond
archeologische resten geroerd worden wordt zeer klein geacht. Het wordt aanbevolen om
geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in het plangebied.
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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 melkveebedrijf J. Jansen heeft ArGeoBoor een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Deutlanden 1 te Erm in de gemeente Coevorden
(zie afbeelding 2). Op deze locatie wordt een werktuigenberging gebouwd met een
oppervlakte van 600 m2. De voorziene bodemverstoring is circa 0,8 m-mv over de 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 een middelhoge archeologische
verwachting heeft op het voorkomen van 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.
Het archeologisch bureauonderzoek is uitgevoerd in december 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:

Deutlanden 1 te Erm
Deutlanden 1
Erm
Drenthe
Coevorden
Sleen, sectie S, nr. 618
Melkveebedrijf J. Jansen
Deutlanden 1
7843 TA Erm
Bevoegd gezag:
Gemeente Coevorden
Kasteel 1
7741 GC Coevorden
Centrum Coördinaat:
251965/528227
Oppervlakte:
600 m2
Kaartblad:
17H
Onderzoeksmeldingsnr. 3983268100

1.4

Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt in het landelijk gebied ten zuiden van de weg Deutenlanden. Op 1.200
meter ten noorden van het plangebied ligt het plaatsje Achterste-Erm en 700 meter ten zuiden
van het plangebied ligt de N37 (zie afbeelding 2). Het plangebied bevindt zich ten zuidoosten
van een in 2010 gebouwde stal. Het maaiveld ter plaatse van het melkveebedrijf ligt op een op
12,8 m +NAP. Waarschijnlijk betreft het ten dele opgebrachte grond, aangezien het
aangrenzende laaggelegen gebied ligt op 12,1 m +NAP (zie ook afbeelding 5b).4

1.5

Voorziene ontwikkeling
De wens is om in het plangebied een werktuigenberging te realiseren van 600 m2. De
fundering wordt ingegraven tot circa 80 cm diepte. De bodemverstoring buiten de fundering is
beperkt tot een diepte van 30 tot 50 cm-mv.

4

AHN-2 2007-2012
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Afbeelding 2. Ligging van het plangebied op een topografische kaart uit 2009.5Opgemerkt
wordt dat de stal uit 2010 op deze kaart ontbreekt.

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
Het plangebied bevindt zich nabij de zuidelijke uitlopers van het keileemplateau van Drenthe.
De beken stromen hier naar het zuiden. Uit de geologische kaart van het gebied blijkt dat ter
plaatse fluvio-periglaciale afzettingen (voornamelijk verspoelde beekzanden (Tw4))
voorkomen. De rode arcering is de aanduiding van het eutrofe tot mesotrofe veen dat
gevormd werd in, maar ook buiten de beekdalsystemen en waar geen hoogveenvorming
volgde (Formatie van Singraven (zie afbeelding 3).6 Uit een paleogeografische kaart van
Nederland rond 1.500 v. Chr. blijkt dat het plangebied toen lag op de grens van veenbedekking
(zie afbeelding 4).7 Na het afgraven van grote veengebieden in de omgeving zijn de oude
pleistocene landschapsvormen weer aan de oppervlakte komen te liggen en bepalen nu weer
het reliëf in het landschap.

5

Kadaster 2009
Rijks Geologische Dienst 1979
7
Vos en De Vries 2013
6
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Dit reliëf is weergeven op een hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland
(AHN, zie afbeeldingen 5a en 5b).

Afbeelding 3. Plangebied op de geologische kaart van Nederland.8

Afbeelding 4. Plangebied op een paleogeografische kaart van Nederland rond 1.500 v. Chr.9

8
9

Rijks Geologische Dienst 1979
Vos en De Vries 2013
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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

10
11

AHN-2 2007-2012
AHN-2 2007-2012
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Op de geomorfologische kaart (geen afbeelding( blijkt dat het plangebied is gekarteerd als
beekdalbodem met veen (code 1R4). Uit de bodemkaart (geen afbeelding) blijkt dat het
plangebied ligt in een zone waar moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op veen
voorkomen met een vrij hoge grondwaterstand (code vWz III).12
Samengevat blijkt dat het plangebied van oorsprong ligt in een dalvormige laagte, waarin
relatief laat veengroei op gang is gekomen. De huidige hoogte waarop het melkveebedrijf ligt
is waarschijnlijk grotendeels opgeworpen.

2.2

Historische gegevens
Uit kaarten van rond 1800 blijkt dat het gebied deel uitmaakte van de Ermer Maaren.13 Een
zone met lange, smalle percelen die zich uitstrekken vanaf de beekloop naar de hogere zanden/of hoogveen gronden. De beek werd rond 1900 stroomopwaarts ‘De Sleener stroom’
genoemd en nabij het plangebied had de beek de naam ‘Hoolsloots diep’. Het
verkavelingspatroon van vóór de ruilverkaveling in de jaren ’60 en ’70 duidt waarschijnlijk op
een ontginning van de gronden in de beekdalen in de late middeleeuwen of begin van de
nieuwe tijd. De beekdalen werden vaak gebruikt als hooiland (zie afbeelding 6). Op oude
kaarten komt geen bebouwing nabij het plangebied voor. Deze bevond zich op de hogere
gronden.

Afbeelding 6. Plangebied op een kaart uit 1908.14

12

Alterra 1965-1995 (bodemkaart) en Alterra 2003 (geomorfologische kaart)
Versfelt 2003
14
Bureau voor Militaire Verkenningen 1908
13
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2.3

Archeologische gegevens
Op 1.000 meter ten zuidwesten van het plangebied ligt AMK-terrein 14384. Dit betreft een
groot gebied met een concentratie van waarnemingen. De omschrijving is als volgt:
“Terrein met daarin sporen van bewoning uit de ijzertijd, sporen van begraving uit de midden
bronstijd, en van een Celtic Field. Het Celtic Field is geïdentificeerd op luchtfoto's uit 1952 en
1956. Het beslaat een oppervlak van circa 1450 meter noord-zuid en circa 1400 meter oostwest. Binnen het Celtic Field zijn op verschillende plaatsen sporen van bewoning uit de IJzertijd
aangetoond. Een late ijzertijd nederzetting werd in 1937 opgegraven. Een tweede locatie werd
in 1986 gevonden bij onderzoek naar aanleiding van de aanleg van een gasleiding (onderzoek
BAI).Deze locatie heeft een omvang van minstens 150 meter oost-west en minstens 60 meter
noord-zuid. Op beide locaties, en elders in het terrein, bevinden zich waarschijnlijk nog meer
sporen. Op een derde locatie werd in 1936 aardewerk uit de Romeinse tijd gevonden. Deze
locatie is niet nader onderzocht. In de nabijheid van de opgraving van 1937 lag oorspronkelijk
een urnenveld, waarschijnlijk behorend bij die nederzetting. Het is deels opgegraven in 1937,
en vermoedelijk geheel verloren gegaan bij zandwinning in 1948. Tenslotte is één kwadrant van
de grafheuvel onderzocht. Hiervan kan de heuvelzool nog in situ aanwezig zijn.’’
Direct ten noordwesten is een bewerkte vuursteen gevonden (kern), die gedateerd is in het
mesolithicum (waarneming 302380). Op de hoogte kaart ligt deze op de overgang naar de
hogere zandrug in het noordwesten. Ook waarnemingen 302382 (circa 1200 meter ten oosten)
en 302448 (circa 900 m ten noordoosten) betreffen vuursteen vindplaatsen uit het
mesolithicum. Waarneming 427092 (1300 meter ten zuidoosten) betreft bewerkt vuursteen
uit de periode neolithicum-laat paleolithicum.

Afbeelding 7. Archeologische beleidskaart van de Gemeente Coevorden, aangevuld met AMKterreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen (losse bestanden gedownload in juli 2015).
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3

Gespecificeerde archeologische verwachting
Op basis van de aardkundige gegevens blijkt dat de huidige hoogte waarop het plangebied ligt
grotendeels een opgeworpen hoogte is. Oorspronkelijk ligt het plangebied binnen een
overstromingsvlakte van een beek (Sleener stroom /Hoolsloots diep). Ten noordwesten van
het plangebied bevindt zich wel een natuurlijke hoogte waarop een in het mesolithicum
bewerkte vuursteen is aangetroffen. Oorspronkelijk komen moerige eerdgronden op zand
voor. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van venige restgeulen in het gebied.
Uit de nabijheid van een AMK-terrein met resten van nederzettingen uit de periode bronstijdRomeinse tijd en de vuursteen vondsten uit met name het mesolithicum blijkt dat het gebied
waarin het plangebied ligt een lange bewoningsgeschiedenis kent. In hoeverre het gebied na
de Romeinse tijd verlaten is, is niet bekend. Niet uitgesloten kan worden dat de hogere
gronden continu in gebruik zijn geweest. De lagere overstromingsvlakten waarbinnen het
plangebied ligt, zullen minder intensief gebruikt zijn. Op kleine dekzandkopjes kunnen
jachtkampementen van jagers en verzamelaars voorkomen en in met veen opgevulde lagen
kunnen organische resten voorkomen. Daarnaast kunnen resten van bijvoorbeeld oude paden,
wegen en dijkjes verwacht worden. In overstromingsvlakten worden vaak ook (vuur)stenen
bijlen en sikkels gevonden, die gebruikt werden voor het kappen van bos en het snijden van
gras. Over het algemeen gaat om het om kleine vindplaatsen, losse vondsten en lijnelementen.
In hoeverre grondbewerking de bodem ter plaatse hebben aangetast is niet bekend. Op basis
van het hoogteverschil van 70 cm tussen de nieuwbouwlocatie en het maaiveld hier ten zuiden
van lijkt er circa 70 cm grond te zijn opgebracht. Eventuele archeologische resten worden
onder de opgebrachte grond en onder de aanwezige bouwvoor verwacht.
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Conclusies










5

Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt in van oorsprong laaggelegen overstromingsvlakte, waar
waarschijnlijk een dunne veenlaag aanwezig was ten tijde van de ontginning in de late
middeleeuwen of het begin van de nieuwe tijd. Het gebied is waarschijnlijk lange tijd in
gebruik geweest als hooiland.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
In het plangebied kunnen archeologische resten aanwezig zijn van jagers en
verzamelaars in de vorm van jachtkampementjes of ‘losse’ vondsten. De nabijheid van
nederzettingen van vroege landbouwers uit de periode bronstijd-Romeinse tijd geeft
ook voor het plangebied een kans op resten uit deze perioden. Eventuele sporen uit
deze perioden kunnen bestaan uit resten van wegen of paden of losse vondsten van
gereedschappen die gebruikt werden voor het snijden van gras of het hakken van
hout. Dergelijke sporen worden over het algemeen aangetroffen bij grootschalige
landschappelijke ingrepen.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Eventuele archeologische resten worden verwacht onder de opgebrachte grond
waarvan de dikte wordt geschat op circa 70 cm en een eventuele onderliggende
bouwvoor.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
De kans dat daadwerkelijk archeologische resten aanwezig zijn, wordt gezien de
oorspronkelijk lage ligging en de verwachte lage dichtheid van archeologische resten
klein geacht. De kans dat bij de graafwerkzaamheden, die een geringe omvang hebben
en ook nauwelijks tot in de ongeroerde ondergrond zullen reiken, ook daadwerkelijk
archeologische resten worden verstoord, wordt zeer klein geacht.
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Een archeologisch vervolgonderzoek wordt 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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