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Samenvatting
In opdracht van Parochiebestuur van de H. Willibrorduskerk heeft ArGeoBoor een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd op de locatie Wilhelminasingel 2 te Coevorden (zie
afbeeldingen 2a en 2b). Aan de noordzijde van het bestaande kerkgebouw wil het kerkbestuur
een garagebox en een schuurtje slopen. Na de sloop is de nieuwbouw van een
parochiecentrum voorzien met een oppervlakte van circa 200 m2.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied is gelegen binnen de stadsgrachten
van de historische kern van Coevorden zoals deze aanwezig is op de kaart van Van Deventer uit
1550. Het plangebied ligt ook binnen de grachten van de latere vestingstad. De kans op
archeologische resten is zeer groot voor de periode late middeleeuwen en de 1e helft van de
nieuwe tijd tot 1800. Archeologische resten kunnen bestaan uit resten van houtbouw,
steenbouw, vullingen en beschoeiingen van beerputten, waterputten, greppels, sloten en oude
beeklopen etc.
Na de herinrichting van Coevorden in de 16e en 17e eeuw heeft het plangebied deel
uitgemaakt van een tuin welke bezit was van de Rooms Katholieke Gemeente zo blijkt uit de
minuutplan uit 1811-1832. De huidige H. Willibrorduskerk is gereed gekomen in het jaar 1914.
Pas veel later zijn het schuurtje en de vrijstaande garage gebouwd, die nu binnen het
plangebied staan. Archeologische resten kunnen verwacht worden op een diepte vanaf 30 cmmv, maar mogelijk ook aanzienlijk dieper gezien de herinrichting van de stad als vestingstad.
De bouw van de huidige kerk kan gepaard zijn gegaan met bodemverstoring rondom het
gebouw in ieder geval ter plaatse van de ingegraven funderingen direct langs de kerk.
Het verkennend booronderzoek heeft aangetoond dat het plangebied in een van oorsprong
laaggelegen gebied lag. De kans op archeologische resten ouder dan die van de middeleeuwse
stad Coevorden zijn klein. Resten van de middeleeuwse stad kunnen aanwezig zijn vanaf 1,0 m
–mv en dieper tot circa 200 cm-mv, waar zich een samengedrukt veenlaag op dekzand bevindt.
Gezien de beperkte bodemingreep blijven de verwachte archeologische resten ‘buiten schot’.
Een archeologisch vervolgonderzoek wordt dan niet noodzakelijk geacht. Mochten er in de
toekomst wel graafwerkzaamheden voorzien zijn die dieper reiken dan 100 cm-mv dan wordt
aangeraden om een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren door middel van
proefsleuven.
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. 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 Parochiebestuur van de H. Willibrorduskerk heeft ArGeoBoor een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd op de locatie Wilhelminasingel 2 te Coevorden (zie
afbeeldingen 2a en 2b). Aan de noordzijde van het bestaande kerkgebouw wil het kerkbestuur
een garagebox en een schuurtje slopen. Na de sloop is de nieuwbouw van een
parochiecentrum voorzien met een oppervlakte van circa 200 m2.
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Coevorden het plangebied binnen de
historische kern van Coevorden. Hier worden archeologische resten verwacht uit de
middeleeuwen en nieuwe tijd.1 In het plangebied is het bestemmingsplan
Coevordencentrumring van kracht.2 Ter plaats geldt onder andere de dubbelbestemming
waarde archeologie 2. Hieruit volgt dat voor bouwwerkzaamheden een archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd voor eventuele vergunningverlening.
Onderhavig bureauonderzoek en verkennend booronderzoek zijn een eerste stap in het
archeologisch onderzoeksproces.
Het archeologisch bureauonderzoek is uitgevoerd in maart 2016. Het onderzoek is uitgevoerd
conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3.3

Afbeelding 1. Uitsnede van de archeologische beleidskaart van de gemeente Coevorden.4

1

Gemeente Coevorden 2012
www.ruimtelijkeplannen.nl
3
Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013
4
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 en nagaan of de voorziene bodemingrepen schade aan eventuele waarden
kunnen toebrengen. Het doel van het verkennend booronderzoek is om inzicht te krijgen in de
bodemopbouw en de diepteligging van kansrijke archeologische lagen. 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 werkzaamheden?
 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?

1.3

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

Bevoegd gezag:

Centrum Coördinaten:
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnr.
Archis 3.0

1.4

H. Willibrordus Kerk
Wilhelminasingel 2 / Sint Jansstraat
Coevorden
Drenthe
Coevorden
D 4867
Parochiebestuur van de H. Willibrorduskerk
Wilhelminasingel 2b
7741 HK Coevorden
Dhr. A.J. Scholten
T: 0524-514195
T: 06-53174675
Gemeente Coevorden
Kasteel 1
7741 GC Coevorden
Dhr. J. Molema
246382/520191
2

200 m
22E
3993790100

Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt ten noorden van het huidige kerkgebouw van de H. Willibrorduskerk. De
kerk ligt in het westelijk centrum van Coevorden (afbeelding 2a). Het plangebied is gelegen in
de tuinen van de kerk en is momenteel ten dele bebouwd met een garagebox en een
opslagruimte (zie afbeelding 2b).
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Afbeelding 2a. Ligging van de plangebieden op een topografische kaart uit 2009.5

Afbeelding 2b. Ligging van het plangebied (groen) op een recente kadastrale kaart met te
slopen gebouwtjes (gearceerd) en boorpunten.6
5
6

Kadaster 2009
Kadaster 2016
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1.5

Voorziene ontwikkeling
Het is de bedoeling om de bestaande gebouwtjes te slopen. Na de sloop zal een
parochiecentrum bij/aan de kerk worden vastgebouwd. Het wordt een lichte constructie en
het parochiebestuur is voornemens om een plaatfundering toe te passen met vorstranden.
Voor het aanleggen van de vorstrand zal een circa 40 cm brede sleuf tot 80 cm diepte worden
ontgraven rondom het te bouwen pand. Voor het realiseren van de vloer zal de bodem tot 30
cm-mv worden ontgraven over het gehele oppervlakte van de vloer. Deze diepte is beperkt
omdat de vloer op gelijke hoogte moet komen als de kerkvloer en deze ligt nu 20 tot 30 cm
hoger dan het maaiveld buiten de kerk. De vloer komt dus deels boven het huidige maaiveld te
liggen.

2
2.1

Archeologisch bureauonderzoek
Aardkundige gegevens
Het centrum van Coevorden is gebouwd op een pleistocene zandrug die aan alle zijden, met
uitzondering van de oostkant, werd omsloten door laaggelegen gebieden. In hoeverre ter
plaatse nog veen aanwezig is niet bekend. Indien veen aanwezig is zal het naar verwachting
samengedrukt zijn door de middeleeuwse bewonings- en ophogingslagen.

2.2

Historie
Het plangebied ligt in het historische centrum van Coevorden, dat al lag binnen de
vestinggracht zoals aangegeven op de kaart van Van Deventer uit circa 1550.

Afbeelding 3. Plangebied op een kaart van Coevorden van Jacob van Deventer uit circa 1550.
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Afbeelding 4. Coevorden 1649 Bleau, belegering 1592 (Bron: uitgegeven door Joan Blaeu in
1649 Coevorden)

Afbeelding 5. Centrum van Coevorden in 1690 (Bron: italiaanse website). 7
7

http://digilander.libero.it/capurromrc/!0171coevorden.html
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Afbeelding 6. Plangebied geprojecteerd op een frans militaire kaart uit de periode 1773-1794.8

In het kader van dit onderzoek zal niet de volledige historie van Coevorden worden
beschreven. Hier volgt een geciteerde korte samenvatting:
‘De naam Coevorden vindt zijn oorsprong in de 12e eeuw. Coevorden ligt bij het samenvloeipunt
van de beken: Loodiep, Drostendiep en Schoonebeekerdiep tot de Kleine Vecht. Blijkbaar kon
men hier met koeien (Coe) het water oversteken (vorde). De plek waar Coevorden ontstaat is
een zeer strategisch punt op de toegangsweg tussen de venen naar Drenthe. Sedert de 12e
eeuw bezit van de bisschoppen van Utrecht. Coevorden stond onder een burggraaf die zich bij
voortduring tegen het gezag van de bisschop verzette (Slag bij Ane, 1227). Coevorden kreeg
stadsrechten in 1408. Nadat bij de belegering door Prins Maurits in 1592 de stad door de
spanjaarden in brand was gestoken, werd zij vervangen door een volkomen planmatig
opgezette vestingstad, in de 17e eeuw voltooid door Menno van Coehoorn’.9

8
9

Versfelt 2003
Van Berkel en Samplonius 2006
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De kaart van Van Deventer geeft een prachtig beeld van de stad zoals deze was voor de
omvorming tot vestingstad (zie afbeelding 3). Het kasteel van Coevorden bevond zich in het
noordoosten van de stad. Een kaart van Bleau uit 1649 geeft een voorstelling van het beleg
van Coevorden weer uit het jaar 1592 (zie afbeelding 4). In die tijd was het kasteelterrein al
voorzien van een modern verdedigingswerk. Het grootste deel van de stadsgrachten en
omwalling verkeerde nog in de oude staat. In de loop van de 17e eeuw werden de
vestingwerken voltooid (zie afbeeldingen 5 en 6). De middeleeuwse stad is feitelijk verdwenen
en het is lastig om de nieuwe plattegrond te projecteren op de oude stadsplattegrond van Van
Deventer.
De minuutplan van begin 19e eeuw is wel goed te projecteren op de huidige kadastrale kaart
(zie afbeelding 6). Het plangebied lag toen in een tuin (perceelnr. 429) die bezit was van de
Rooms Katholieke Gemeente, zoals nu nog steeds het geval is.

Afbeelding 6. Plangebied geprojecteerd op een frans militaire kaart uit de periode 1773-1794.10
Ook voor de percelen in de omgeving is het gebruik bekend (zie onderstaande tabel en kaart in
afbeelding 7).11 Op perceelnr. 418 stond de voorloper van het huidige kerkgebouw. Nadat Prins
Maurits Coevorden had terugveroverd op de Spanjaarden in 1592 werd de katholieke
godsdienst verboden. Pas in 1786 mochten de katholieken weer een eigen godshuis hebben.
Dit kwam te staan op de hoek van de Wilhelminasingel en Sallandsestraat.12

10

Versfelt 2003
Kadaster 1811-1832
12
Veldhuizen e.a. 2014
11
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Perceel
Nr.
415
416
417
418
419
420
429
430
431
432
433
434
435
436

Eigenaar

Gebruik

Rooms Katholieke Gemeente (RKG)
RKG
RKG
RKG
RKG
RKG
RKG
Deurrink, Jan / Schipper
Brink Daniel / opzigter
Deurrink, Pieter / schipper
Deurrink, Pieter/ schipper
Domeinen, Rijks
Domeinen, Rijks
Domeinen, Rijks

Tuin
RKG Huis
RKG Schuur
RKG Kerkgebouw
Kerkhof
Tuin
Tuin
Tuin
Tuin
Tuin
Huis + Erf
Tuin + Erf
Huis + Erf
Magezijn

Afbeelding 7. Minuutplan van de omgeving uit 1811-1832.13

13

Kadaster 1811-1832
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2.3

Archeologische gegevens
Het plangebied is gelegen binnen de historische stadskern van Coevorden (AMK-terrein
14521). Er zijn hier bij talrijke archeologische onderzoeken al veel archeologische resten
blootgelegd van de stad Coevorden.

Afbeelding 8. Waarnemingen en onderzoeksmeldingen in Archis nabij het plangebied.14
Onderzoeksmeldingen en waarnemingen
We beperken ons in dit rapport tot onderzoeksmeldingen 48956 en 48955. Het betreft een
opgraving op de hoek Schoolstraat/Bakkersteeg. Tijdens deze opgraving is gebleken dat er
archeologische sporen aanwezig waren uit de late middeleeuwen tot in de nieuwe tijd. Deze
sporen bestaan uit muurwerk van gevels, kelders en vloerniveau ’s. Verder zijn een oude
beekloop en een gracht aangetroffen (waarnemingen 437298/443178).

14

Losse bestanden van Archis 2.0 uit juli 2015
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3

Gespecificeerde archeologische verwachting
Het plangebied is gelegen binnen de stadsgrachten van de historische kern van Coevorden
zoals deze aanwezig is op de kaart van Van Deventer uit 1550. Het plangebied ligt ook binnen
de grachten van de latere vestingstad. De kans op archeologische resten is zeer groot voor de
periode late middeleeuwen en de 1e helft van de nieuwe tijd tot 1800. Archeologische resten
kunnen bestaan uit resten van houtbouw, steenbouw, vullingen en beschoeiingen van
beerputten, waterputten, greppels, sloten en oude beeklopen etc.
Na de herinrichting van Coevorden in de 16e en 17e eeuw heeft het plangebied deel
uitgemaakt van een tuin welke bezit was van de Rooms Katholieke Gemeente zo blijkt uit de
minuutplan uit 1811-1832. De huidige H. Willibrorduskerk is gereed gekomen in het jaar 1914.
Pas veel later zijn het schuurtje en de vrijstaande garage gebouwd, die nu binnen het
plangebied staan. Archeologische resten kunnen verwacht worden op een diepte vanaf 30 cmmv, maar mogelijk ook aanzienlijk dieper gezien de herinrichting van de stad als vestingstad.
De bouw van de huidige kerk kan gepaard zijn gegaan met bodemverstoring rondom het
gebouw in ieder geval ter plaatse van de ingegraven funderingen direct langs de kerk.

4

Verkennend booronderzoek
Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 17 maart 2016 door dhr. L.C. Nijdam.

4.1

Methode
Verspreid in het plangebied zijn drie boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van
12 cm. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.15 De niet
verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie
voor Nederland.16
De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.17
De x,- en y coördinaten van de boringen zijn tot op 1,0 meter nauwkeurig ingemeten ten
opzichte van bestaande topografie. De z-waarde is gehaald uit het Actueel Hoogtebestand
Nederland.

15

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
17
Bosch 2007
16
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Afbeelding 8. Ligging van de boorpunten op de kadastrale kaart.18

4.2

Resultaten en interpretatie van de bodemlagen
Veldinspectie
Het terrein was in gebruik als tuin en verharding. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
Verkennend booronderzoek
De boorlocaties zijn aangegeven op afbeelding 8. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1.
Boringen 1 en 2 zijn gestuit op een diepte van 160 respectievelijk 130 cm –mv op onbekend
materiaal, waarschijnlijk baksteen.
Tot deze diepte zijn sterk humeuze zwak siltige zandlagen aangetroffen met een zwakke
bijmenging met baksteen en puin. Ook zijn leisteen en mortel aangetroffen.
Boring 3 kon wel verder worden doorgezet. Tot een diepte van 180 cm-mv zijn donker
bruingrijze, sterk humeuze, zwak siltige zandlagen aanwezig. Van 180 tot 200 cm-mv is een
zwak humeuze bodemlaag aanwezig met roestvlekken. Deze laag gaat scherp over in een
veraarde donkerbruin zwarte veenlaag. De veenlaag is 35 cm dik en gaat op een diepte van
235 cm-mv scherp over in een 10 cm dunne, sterk siltige smeerlaag. Van 245 tot 270 is zwak
siltig lichtbruin dekzand opgeboord. Er is geen podzolgrond aangetroffen.
Archeologische indicatoren
Bij het verkennend booronderzoek zijn fragmenten leisteen, baksteen en geglazuurd
roodbakkend aardewerk aangetroffen. De boringen 1 en 2 zijn gestuit. Het zou goed kunnen
gaan om funderingen van oude gebouwen of restanten van oudere bouwwerken, die nog in de
ondergrond aanwezig zijn.

18

Kadaster 2016
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Archeologie
Het verkennend booronderzoek toont aan dat er in het plangebied een 180 cm dikke humeuze
bodemlaag aanwezig is, waarin op het oog in de boringen weinig variatie is te zien. Geschat
wordt dat de bovenste meter van de dikke humeuze ophoog lagen vooral ontstaan zijn na het
opnieuw inrichten van de stad Coevorden na 1600. Het stuiten van de boringen 1 en 2 op
waarschijnlijk baksteen kan een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van oudere funderingen
van gebouwen uit de middeleeuwse stad Coevorden. Dit is uit het booronderzoek niet op te
maken.

5

Conclusies








Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt in de middeleeuwse stadskern van Coevorden. De aangetroffen
smeerlaag in boring 3 is een aanwijzing voor een relatief lage ligging in het landschap,
waar fijne bodemdeeltjes naartoe zijn getransporteerd. Het ontbreken van een
podzolgrond en de aanwezige veenlaag zijn eveneens aanwijzingen voor een relatief
lage landschappelijke ligging.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Op basis van de oorspronkelijk relatief lage ligging is de kans op het aantreffen van
archeologische resten uit periodes vóór de middeleeuwen klein. Vooralsnog beperkt de
archeologische verwachting zich tot de middeleeuwse stad Coevorden. Op basis van
oude kaarten worden geen resten verwacht uit de periode na 1800. Het perceel maakte
toen deel uit van een tuin en is dat nog steeds.
Als gevolg van de bouw van de kerk dient rekening te worden gehouden met
bodemverstoring direct langs het bestaande kerkgebouw.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Archeologische resten kunnen bestaan uit resten van hout- en steenbouw in de vorm
van funderingen/muren van de middeleeuwse stad Coevorden, evenals beerputten,
waterputten etc.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen werkzaamheden?
De voorziene bodemverstoring bij de bouw van het parochiecentrum heeft slechts een
beperkte omvang en diepte. Op basis van de uitgevoerde boringen worden
archeologische resten dieper dan 100 cm-mv verwacht. De voorziene bodemingrepen
zouden niet dieper reiken dan 80 cm ter plaatse van de vorstrand en 30 cm voor de rest
van het perceel. Eventuele archeologische resten in de bodem worden niet bedreigd
door de voorziene ingreep.
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6

Aanbeveling
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Gezien de beperkte bodemingreep blijven de verwachte archeologische resten ‘buiten schot’.
Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
Mochten er in de toekomst wel graafwerkzaamheden voorzien zijn die dieper reiken dan 100
cm-mv dan wordt aangeraden om een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren door
middel van proefsleuven.
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. 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

ArGeoBoor rapport 1415. Bijlage 1 boorstaten
Opdrachtgever: Parochiebestuur van d H. Willibrorduskerk

Boring 1

RD-coördinaten: 246391/520191

-mv (m) NAP(m)
0

11,2
Zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, zwak doorworteld, zwak
baksteenhoudend, gevlekt/verstoord

90

1

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord

10,2
gestuit baksteen/fundering?
155
160

Boring 2

RD-coördinaten: 246380/520191

-mv (m) NAP(m)
0

11,2
Zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs/zwart, zwak doorworteld, zwak
puinhoudend, gevlekt/verstoord, leisteen AW roba weinig glazuur

gestuit baksteen/fundering?
1

10,2
130
135

Boring 3

RD-coördinaten: 246375/520185

-mv (m) NAP(m)
0

11,2
Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, matig
puinhoudend, gevlekt/verstoord
60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs, zwak puinhoudend,
gevlekt/verstoord
1

10,2

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, grijs/bruin, scherpe ondergrens, matig
roesthoudend, oxidatie-reductie
180

2

9,2

200

235
245

Veen, donkerbruin/zwart, scherpe ondergrens, veraard

Zand, sterk siltig, zwak humeus, grijs/bruin, zwak roesthoudend, smeerlaag
Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin, C horizont dekzand

270

