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Samenvatting 

In opdracht van dierenpark Taman Indonesia heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Kallenkote 53 te 

Kallenkote (Gemeente Steenwijkerland). Het dierenpark Taman Indonesia heeft plannen om 

een nieuw entreegebouw annex tropische kas te realiseren met een oppervlakte van ongeveer 

500 m2. Daarnaast is een bestemmingsplanwijziging gewenst voor een voorziene uitbreiding 

van het park aan de zuidoostzijde (perceel H 00665) met een oppervlakte van 0,33 ha. Het 

gebied ligt op een dekzandrug met een hoge archeologische verwachting, waardoor 

archeologisch onderzoek een verplicht onderdeel is van de ruimtelijke procedures. 

Op basis van het bureauonderzoek is de volgende archeologische verwachting opgesteld: Op 

basis van de geologische ondergrond kunnen vindplaatsen aanwezig zich uit de periode laat-

paleolithicum t/m de midden bronstijd. Vindplaatsen van jagers en verzamelaars bevinden zich 

meestal op hogere zandkopjes langs laagten, bijvoorbeeld beeklopen. In of na de midden 

bronstijd is het plangebied overgroeid met veen. De locatie zal vanaf de veenbedekking tot aan 

de ontginning in de late middeleeuwen niet bewoonbaar zijn geweest. Hogere en drogere 

zandruggen en kopjes kenmerken zich door de aanwezigheid van een podzolbodem. Een 

vindplaats laat zich opsporen door de aanwezigheid van een strooiing van vuurstenen 

artefacten (bewerkingsafval) en mogelijk houtskoolbrokjes en spikkels. Nederzettingen van 

landbouwers uit het neolithicum en vroege- en midden bronstijd worden verwacht ter plaatse 

van leemrijke gronden, die van nature een hogere bodemvruchtbaarheid hebben. De kans op 

resten uit deze perioden op de dekzandrug wordt laag geacht. Na de veenontginning in de late 

middeleeuwen heeft mogelijk tijdelijk en zeer plaatselijk bewoning op het veen 

plaatsgevonden. Als gevolg van het afgraven van het (hoog)veen zullen eventuele resten 

hiervan verloren zijn gegaan. Het huidige erf is in ieder geval vanaf 1800 bewoond. Vanaf 

wanneer bewoning op het zand kon plaatsvinden is, wegens gebrek aan archeologisch 

onderzoek, tot op heden onbekend. 

Het verkennend booronderzoek heeft in de zuidzijde van het nieuw te bouwen entreegebouw 

annex tropische kas een deels intacte podzolgrond aangetroffen. In de overige boringen kwam 

een geroerd bodemprofiel voor. Als gevolg van het ontbreken van archeologische indicatoren, 

de beperkte oppervlakte van de zone met intacte podzolgrond en de geringe bodemverstoring 

wordt het archeologisch erfgoed niet bedreigd door de voorziene werkzaamheden. Het wordt 

dan ook aanbevolen om binnen de twee door middel van boringen onderzochte plangebied 

geen archeologisch vervolgonderzoek uit voeren. 

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch 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 Steenwijkerland. 
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Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de gemeente 

Steenwijkerland. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit 

nemen over deze aanbeveling.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van dierenpark Taman Indonesia heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Kallenkote 53 te 

Kallenkote (Gemeente Steenwijkerland). Op de locatie Kallenkote 53 bevindt zich dierenpark 

Taman Indonesia. Er zijn plannen om een nieuw entreegebouw annex tropische kas te 

realiseren met een oppervlakte van ongeveer 500 m2. Daarnaast is een een uitbreiding van het 

park in de zuidoostzijde (perceel H 00665) met een oppervlakte van 0,33 ha gewenst. De 

aanleiding van het onderzoek is derhalve tweeledig. Voor het entreegebouw is het 

archeologisch onderzoek een onderdeel van de omgevingsvergunning en voor de uitbreiding 

van het dierenpark zuidoostzijde maakt het onderzoek deel uit van de ruimtelijke 

onderbouwing ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging.  

Het archeologisch onderzoek is verplicht omdat het dierenpark ligt in een zone met een hoge 

archeologische verwachting op de archeologische beleidskaart van de gemeente 

Steenwijkerland.1 Deze hoge archeologische verwachting op de gemeentelijke beleidskaart is 

overgenomen in het bestemmingsplan buitengebied Steenwijkerland 2014 als 

dubbelbestemming waarde-archeologie 2. Dit betekent dat archeologische onderzoek 

verplicht is bij ingrepen groter dan 2.500 m2 (buiten de bebouwde kom) of groter dan 250 m2 

(binnen de bebouwde kom).2 

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in mei 2016 conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 3.3.3 

                                                             
1 Gemeente Steenwijkerland 2006 
2
 Gemeente Steenwijkerland 2014 

3 Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013 
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Afbeelding 1a. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.4 

Afbeelding 1b. Detailkaart van het plangebied met de twee te onderzoeken deellocaties en 
boorpunten. 
 

                                                             
4 Kadaster 2012 
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Afbeelding 1C. Inrichtingsschets van het plangebied (niet noordgericht, niet op schaal). 
 

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. 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 uitkomsten van het bureauonderzoek en leidt tot een verfijning van 

het verwachtingsmodel. 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? 
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1.3 Administratieve data 

Adres: Kallenkote 53 te Kallenkote 
Toponiem: Kallenkote 53 
Projectnaam: Kallenkote 53 
Kadastrale adres  Gemeente Steenwijk H 00664 (nieuwe entreegebouw) en H00665 

(zuidoostzijde bestemmingsplanwijziging)  
Provincie: Overijssel 
Gemeente: Steenwijkerland 
Opdrachtgever: Dierenpark Taman Indonesia 

Contactpersoon: mevr. M. Wareman 
Kallenkote 53 
8345 HE Kallenkote 
T 0521-511189 
www.taman-indonesia.nl 
E info@taman-indonesia.nl 

Bevoegd gezag: Gemeente Steenwijkerland 
Centrum Coördinaat: Entreegebouw 208916/535547; perceel H00665 209015/535519 
Oppervlakte onderzochte 
gebieden: 

Entreegebouw circa 500 m2, perceel H 00665 circa 0,33 ha 

Kaartblad: 16G 
Onderzoekmeldingsnummer: 4001750100 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het dierenpark Taman Indonesia ligt op de grens van de gemeenten Steenwijkerland en 

Westerveld. Ter plaatse maakt de Kallenkote een opvallende haakse bocht.  

De nieuwbouwlocatie van het te realiseren entreegebouw annex tropische kas is voorzien 

parallel aan de Kallenkote ten noordwesten van een bestaand pand. Deze grond is nu deels 

verhard en er staat een kleine overkapping. Het noordwestelijk deel is in gebruik als zandbak 

en speelterrein met rondom beplanting. 

Perceel H 00665 ligt ten zuidoosten van het huidige dierenpark ligt momenteel braak, maar 

maakte tot voor kort deel uit van een landbouwperceel. 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Ter plaatse van het nieuwe entreegebouw zal de bestaande overkapping worden gesloopt. 

Daarnaast zullen een deel van de bomen en struiken en de zandbak moeten worden 

verwijderd. Het entreegebouw annex kas zal bestaan uit een lichte bouwconstructie, waarbij 

de fundering zal bestaan uit een ingegraven betonplaat, die waarschijnlijk zal steunen op aan 

te brengen poeren. Een exact funderingsplan is nog niet beschikbaar, maar de verwachting is 

dat alleen de humeuze bovenste zachte bodemlaag hoeft te worden verwijderd.  

De voorziene uitbreiding in de zuidoostzijde zal worden ingericht als dierenpark. Mogelijk 

vinden hierbij graafwerkzaamheden plaats op plekken waar dit nog niet het eerder gebeurd is. 

Een ontwerptekening is nog niet beschikbaar? 
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

3.2 Aardkundige gegevens 

Het plangebied is gelegen op de een dekzandrug op de zuidwestelijke rand van het glaciale 

bekken van Steenwijk. Uit de geologische kaart (oude terminologie) blijkt dat ter plaatse 

dekzand (Formatie van Twente) voorkomt met een dikte van minder dan 2,0 meter op 

afzettingen van de Formatie van Eindhoven.5 Tegenwoordig worden zowel de Formatie van 

Twente als de Formatie van Eindhoven gerekend tot de Formatie van Boxtel.6 Uit de 

geomorfologische kaart blijkt dat het plangebied ligt op een dekzandrug met of zonder oud-

bouwlanddek (code 3K14). Rondom deze rug ligt een vlakte van ten dele verspoelde 

dekzanden (vervlakt door veen en/of overstromingsmateriaal (code 2M14).7 De Formatie van 

Boxtel bestaat hier dus uit een eolische dekzandrug op verspoelde pleistocene afzettingen. 

Uit de bodemkaart (geen afbeelding) blijkt dat het plangebied ligt in een zone waar 

laarpodzolgronden voorkomen (cHn21).8  

 

Afbeelding 2. Het plangebied geprojecteerd op een uitsnede van de geologische kaart.9  

                                                             
5
 Rijks Geologische Dienst 1978 

6
 De Mulder 2003 

7 Alterra 2008 
8
 Alterra 2006 

9 Rijks Geologische Dienst 1978 
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De veengroei in het plangebied is tussen 2.750 en 1500 v. Chr. op gang gekomen (zie 

afbeeldingen 3a en 3b). 10 Door de vernatting en de veengroei waren de 

bewoningsmogelijkheden al in de late bronstijd zeer beperkt. Pas in de late middeleeuwen en 

nieuwe tijd is het veengebied ontgonnen. Een groot deel van het eutroof hoogveen is 

waarschijnlijk afgevoerd om als brandstof te dienen. Na het verdwijnen van het veen is het 

reliëf van het pleistocene zand- en leem landschap weer aan de oppervlakte komen te liggen. 

Als gevolg van egalisaties ten behoeve van de landbouw is een groot deel van dit reliëf alweer 

afgevlakte of verdwenen. Het hedendaagse reliëf in de omgeving van het plangebied is 

afgebeeld op een hoogtekaart in afbeelding 4.11 

Afbeelding 3a. Plangebied op een uitsnede van de paleogeografische kaart van Nederland rond 
2.750 v. Chr. 

                                                             
10

 Vos e.a. 2011 
11 AHN-2 2007-2012 
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Afbeelding 3b. Plangebied op een uitsnede van de paleogeografische kaart van Nederland rond 
1.500 v. Chr.12 

Afbeelding 4. Plangebied op een hoogtekaart op basis van het AHN. Het plangebied ligt op 
circa 2,9 m +NAP. Het groene gebied in de noordwesthoek is 1,1 m+NAP. 13 
 

                                                             
12

 Vos e.a. 2011 
13 AHN-2 2007-2012 
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Op de bovenstaande hoogtekaart is de dekzandrug goed te zien. Deze rug is breed in het 

zuidoosten en wordt smaller naar het noordwesten. Het zand waaruit de rug is opgebouwd 

kan zijn uitgeblazen uit laagten rondom de zandrug. De onregelmatigheden in het reliëf met 

name ten westen van het plangebied, maar ook binnen het plangebied duiden op 

bodemverstoringen. 

3.3 Historische situatie en oude kaarten 

De naam Kallenkote gaat terug tot 1428 (Kallencoete/Coldencoete. Mogelijk betekent het 
kalde/koude, meer specifiek ook woest, verlaten ‘kot’ kleine boerderij. De naam Wapserveen 
wordt voor eerst in 1402 in schriftelijke bronnen vermeld.14 De strakke regelmatige 
strokenverkaveling duidt op een structurele (cope- achtige) ontginning. Deze vonden plaats in 
het gebied vanaf de 13e-14e eeuw.15 De weg Kallenkote –Wapserveen heeft hierbij als 
ontginningsas gediend. De weg ligt op de grens tussen hogere zandgronden in het zuidoosten 
en de laag gelegen veengronden in het noordwesten. Het plangebied ligt op een plek waar de 
weg een opvallende haakse bocht maakt. 
 

 
Afbeelding 5. Plangebied op de veldminuut uit 1830-1850 (noordgericht niet op schaal).16 
 

Uit de veldminuut uit 1830-1850 is te zien dat reeds bebouwing aanwezig aan de weg, op de 

locatie waar nu ook de bebouwing staat (zie afbeelding 5). Op de kadastrale minuutplan is 

deze bebouwing duidelijker weergegeven en is een houtsingel rondom een perceel te zien, 

ongeveer ter plaatse van het toekomstige entreegebouw (zie afbeelding 6). Mogelijk was dit 

een houtsingel waarbinnen s ’nachts het veen werd gehouden. Op een kaart uit 1926 lijkt deze 

bebouwing niet duidelijk aanwezig, maar is mogelijk heel klein weergegeven (zie afbeelding 7). 

De eerst rechthoekige vorm van de houtsingel heeft in 1926 nu ronde vormen gekregen. 

 

                                                             
14 Van Berkel en Samplonius 2006 
15

 Hendrikx 1999 
16 Bureau Militaire Verkenningen 1830-1850 
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Afbeelding 6. Plangebied op de minuutplan uit 1811-1832. Langs de Kallenkote ligt het nu nog 
bestaande pand. Het nieuwe entree gebouw valt deels binnen het met een houtwal omheinde 
gebied (niet noordgericht, niet op schaal).17 
 

Afbeelding 7. Plangebied geprojecteerd op oude kaart van 1926 met huidige bebouwing 
(zwart).18 
 

 

                                                             
17

 Kadaster 1811-1832 
18 Bureau voor Militaire Verkenningen 1926 
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3.4 Archeologische gegevens 

Binnen een straal van 1500 meter binnen het plangebied zijn tot op heden geen 

archeologische waarnemingen bekend. Op grotere afstand liggen vooral ten zuiden en 

zuidoosten van het plangebied, op de flanken van de Havelterberg, talrijke archeologische 

vindplaatsen uit de periode laat-paleolithicum tot en met esdorpen uit de vroege en late 

middeleeuwen. Hieronder bevinden zich onder andere twee hunebedden. Deze vindplaatsen 

maken allen deel uit van het Holtingerveld, een archeologisch zeer rijk en landschappelijk fraai 

gebied met de Havelterberg als hooggelegen middelpunt.19 De meeste vondstcomplexen 

liggen overigens aan de zuidzijde van deze stuwwal op nog wat grotere afstand van het 

plangebied. 

Onderzoeksmeldingen in Archis 

Op 1100 meter ten zuiden van het plangebied heeft in 2009 een archeologisch verkennend 

booronderzoek plaats gevonden op het terrein van de Johannes Postkazerne te Havelte.20 

Hieruit is gebleken dat grote delen van het terrein verstoord zijn tot in de C-horizont en dat 

slechts kleinere gebieden nog een middelmatige archeologische verwachting hebben 

gekregen. Bij bodemverstoring dieper dan 40 cm-mv wordt in deze gebieden een 

vervolgonderzoek aanbevolen. Dit onderzoek heeft voor zover bekend tot op heden niet 

plaatsgevonden. 

 
Afbeelding 7. Plangebied (zwart) op een kaart met bekende archeologische waarnemingen 
(gele stippen) en onderzoeksmeldingen (blauwe vlakken).21 Het blauwe vlak ten zuiden van het 
plangebied is melding nr. 31088. De ondergrond betreft de geologische kaart. 
 

                                                             
19 Archeologisch Centrum West-Drenthe 2013 
20

 Zielman 2009 
21 Archis 2015 
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4 Archeologische verwachting 

Op basis van de geologische ondergrond kunnen vindplaatsen aanwezig zich uit de periode 

laat-paleolithicum t/m de midden bronstijd. Vindplaatsen van jagers en verzamelaars uit deze 

periode bevinden zich meestal op hogere zandkopjes langs laagten, bijvoorbeeld beeklopen en 

vennetjes. In of na de midden bronstijd is het plangebied overgroeid met veen. Hogere en 

drogere zandruggen en kopjes kenmerken zich door de aanwezigheid van een podzolbodem. 

Een vindplaats laat zich opsporen door de aanwezigheid van een strooiing van vuurstenen 

artefacten (bewerkingsafval) en mogelijk houtskoolbrokjes en spikkels. Nederzettingen van 

landbouwers uit het neolithicum en vroege- en midden bronstijd worden verwacht ter plaatse 

van meer leemrijke gronden, die van nature een hogere bodemvruchtbaarheid hebben. De 

kans op resten uit deze perioden op de dekzandrug wordt laag geacht.  

De locatie zal vanaf de veenbedekking vanaf de midden bronstijd tot aan de ontginning in de 

late middeleeuwen niet bewoonbaar zijn geweest. 

Na de veenontginning in de late middeleeuwen heeft mogelijk tijdelijk en zeer plaatselijk 

bewoning op het veen plaatsgevonden. Als gevolg van het afgraven van het (hoog)veen zullen 

eventuele resten hiervan verloren zijn gegaan. Het huidige erf is in ieder geval vanaf 1800 

bewoond. Vanaf wanneer bewoning op het zand kon plaatsvinden is, wegens gebrek aan 

archeologisch onderzoek, tot op heden onbekend. 
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5 Verkennend booronderzoek 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 17 mei 2016. 

5.1 Methode 

Verspreid over de twee locaties in het plangebied zijn 11 boringen gezet met Edelmanboor 

met een diameter van 7 cm. Zes boringen (nrs 1 t/m 6) zijn geplaatst op de locatie van het 

nieuwe entreegebouw/tropische kas en vijf boringen (nrs 7 t/m 11) zijn geplaatst op perceel H 

00665. Er is tot minimaal 30 cm in de ongeroerde bodem geboord. De opgeboorde grond is 

lithologisch beschreven conform de NEN 5104.22 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn 

beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.23 De archeologische 

belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.24 De boorlocaties 

zijn ingemeten met een DGPS op circa 1,0 m nauwkeurig. De hoogte is bepaald op basis van 

het Actueel Hoogtebestand Nederland.25 

Afbeelding 8. Boorpunten op een detailkaart. 
 

 

 

                                                             
22

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
23 Bakker en Schelling 1989 
24

 Bosch 2007 
25 AHN-2 2007-2012 
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5.2 Resultaten en interpretatie 

De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven op afbeelding 6. 

Veldinspectie en oppervlaktekartering 

Als gevolg van verharding en begroeiing was een oppervlaktekartering niet mogelijk. Ter 

plaatse van het te bouwen entreegebouw annex tropische kas was de bodem deels verhard 

met klinkers, deels in gebruik als zandbak en groenzone. De grond op kavel H 00665 lag braak 

en was begroeid. 

Bodemopbouw 

De bodem ter plaatse van het nieuwe entreegebouw annex tropische kas is over het algemeen 

in de noordzijde geroerd (boringen 2, 3 en 6) en in de zuidzijde (boringen 1,4 en 5) intact. In de 

boringen 2, 3 en 6 is onder geroerde bouwvoor vanaf 30 cm-mv een intacte Bh horizont 

aanwezig in matig fijn, zwak siltig dekzand. In de boringen 1, 5 en 4 is de bodem tot sterk 

wisselende diepte geroerd. Waarbij in boring 4 de bodem tot 90 cm-mv het diepst geroerd is 

en mogelijk sprake is van een gedempte greppel of sloot. 

Ter plaatse van kavel H 00665 is de bodem geroerd tot in de C-horizont. Waarschijnlijk is deze 

locatie in gebruik geweest als akker en zijn de natuurlijke bodemhorizonten grotendeels 

opgenomen in de bouwvoor. 

Archeologische indicatoren 

Bij het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen zoals 

houtskool, aardewerk of bewerkt vuursteen. 
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6 Conclusies  

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt?  

Het plangebied ligt op een dekzandrug, die al voor de late bronstijd als gevolg van 

veenbedekking onaantrekkelijk werd voor bewoning. In de late middeleeuwen, 

waarschijnlijk in de 14e eeuw is het veengebied ontgonnen en is het veen afgegraven 

en geoxideerd. Ter plaatse komen van nature laarpodzolgronden voor. Uit het 

booronderzoek blijkt dat ter plaatse van perceel H 00665 de bodem tot in de C-

horizont verstoord is door ploegwerkzaamheden. In de zuidelijke helft van het 

voorziene bouwlocatie zijn gedeeltelijk intacte podzolgronden aanwezig. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

Ter plaatse van perceel H 00665 worden in de door ploegwerkzaamheden aangetaste 

bodem geen archeologische resten meer verwacht. Ter plaatse van de bouwlocatie 

kan de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode laat-paleolithicum –late 

bronstijd en uit de ontginningsperiode tot aan het begin van de 19e eeuw niet worden 

uitgesloten. De kans dat daadwerkelijke archeologische resten aanwezig zijn, ondanks 

de deels intacte bodem, wordt gezien het ontbreken van archeologische indicatoren 

en relatief kleine oppervlakte van het gedeelte met intacte podzolgronden erg laag 

geacht. Een eventuele vondstlaag is opgenomen in de bouwvoor. 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Eventuele archeologische resten worden verwacht in de zuidzijde van de bouwlocatie. 

Indien archeologische resten aanwezig zijn dan zullen deze bestaan uit dieper 

ingegraven grondsporen uit de periode laat-paleolithicum t/m midden bronstijd of uit 

de overgangsperiode late middeleeuwen/nieuwe tijd. De vondstlaag is grotendeels 

opgenomen in de bouwvoor. Grondsporen kunnen zich aftekenen vanaf 30 cm-mv. 

 Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem? 

De bodem is tot een diepte tussen de 30 en 40 cm-mv geroerd. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

De kans dat daadwerkelijk in het plangebied een archeologische vindplaats aanwezig 

is, wordt gering geacht als gevolg van het ontbreken van archeologische indicatoren en 

de beperkte oppervlakte (circa 250 m2) van de zone met een intacte bodem. Indien 

een vindplaats aanwezig is dan is de verstoring ten gevolge van de 

bouwwerkzaamheden gering, omdat alleen de zachte bovengrond wordt afgegraven 

tot op de harde onderlaag en slechts ter plaatse van poeren dieper wordt gegraven of 

geboord. Ons inziens worden binnen het plangebied geen archeologische vindplaatsen 

bedreigd. 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit 

te voeren.  
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7 Aanbeveling 

Er worden binnen het plangebied, zowel ter plaatse van het te bouwen entreegebouw annex 

tropische kas als ook ter plaatse van de uitbreiding van de dierentuin (kavel H 00665) 

aanbevolen om geen archeologische vervolgonderzoek uit te voeren.  

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch 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 Steenwijkerland. 

Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

gemeente Steenwijkerland. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie 

besluit nemen over deze aanbeveling.  
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Bijlage 1. Boorstaten

 



10

Boring 1       RD-coördinaten: 208921/535547

-mv (m)    NAP(m)

0 2,7

Boring 1       RD-coördinaten: 208921/535547

-mv (m)    NAP(m)

1 1,7

klinker

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, opgebracht
60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, vlekken bruin; BC 
horizont dekzand100

Zand, zeer fijn, zwak siltig zwak roesthoudend, C horizont dekzand

10

Boring 2       RD-coördinaten: 208925/535534

-mv (m)    NAP(m)

0 2,8

Boring 2       RD-coördinaten: 208925/535534

-mv (m)    NAP(m)

1 1,8

klinker

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, opgebracht
40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, voomalige akkerlaag

45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, onscherpe ondergrens, Bhs horizont 
dekzand

65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, Bs horizont dekzand

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, matig roesthoudend, C horizont dekzand



15

Boring 3       RD-coördinaten: 208910/535551

-mv (m)    NAP(m)

0 2,7

Boring 3       RD-coördinaten: 208910/535551

-mv (m)    NAP(m)

1 1,7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin, scherpe ondergrens, opgebracht

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, grijs/zwart, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, voormalige akkerlaag

45

Zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin/zwart, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand zwarte vlekken

55

Zand, zwak siltig, bruin, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, Bs horizont 
dekzand

80

Zand, zwak siltig, lichtbruin, C horizont dekzand

45

Boring 4       RD-coördinaten: 208909/535568

-mv (m)    NAP(m)

0 2,8

Boring 4       RD-coördinaten: 208909/535568

-mv (m)    NAP(m)

1 1,8

Zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig doorworteld, 
gevlekt/verstoord

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, 
matig doorworteld, gevlekt/verstoord, gedempte sloot of greppel

120
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

35

Boring 5       RD-coördinaten: 208910/535555

-mv (m)    NAP(m)

0 2,6

Boring 5       RD-coördinaten: 208910/535555

-mv (m)    NAP(m)

1 1,6

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, vlekken licht grijs60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C horizont dekzand
80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, C horizont dekzand



15

Boring 6       RD-coördinaten: 208915/535542

-mv (m)    NAP(m)

0 2,7
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord30

Zand, zwak siltig, sterk humeus, zwart/bruin, scherpe ondergrens, matig 
doorworteld, gevlekt/verstoord

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand

55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin, zwak doorworteld, BC horizont dekzand

75

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

20

Boring 7       RD-coördinaten: 209038/535518

-mv (m)    NAP(m)

0 3,1

Boring 7       RD-coördinaten: 209038/535518

-mv (m)    NAP(m)

1 2,1

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, 
bouwvoor, droog hard

45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak 
puinhoudend, gevlekt/verstoord80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

30

Boring 8       RD-coördinaten: 209019/535544

-mv (m)    NAP(m)

0 3,1

Boring 8       RD-coördinaten: 209019/535544

-mv (m)    NAP(m)

1 2,1

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

50 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
zwak doorworteld, gevlekt/verstoord, E-Bh horizont licht geroerd

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, matig roesthoudend, C horizont dekzand



45

Boring 9       RD-coördinaten: 209012/535516

-mv (m)    NAP(m)

0 3

Boring 9       RD-coördinaten: 209012/535516

-mv (m)    NAP(m)

1 2

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

25

Boring 10       RD-coördinaten: 209005/535489

-mv (m)    NAP(m)

0 2,9
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

60
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

25

Boring 11       RD-coördinaten: 208988/535511

-mv (m)    NAP(m)

0 2,8

Boring 11       RD-coördinaten: 208988/535511

-mv (m)    NAP(m)

1 1,8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, matig roesthoudend, BC horizont dekzand

80 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, C horizont dekzand




