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Samenvatting 

In opdracht van Rombou heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd aan 

de Dorpsstraat 2 en 4 te Noord-Sleen (Gemeente Coevorden). Op het adres is een boerderij 

met opstallen gevestigd. Het voornemen is om een deel van de opstallen te slopen en twee 

woningen te realiseren. Bij de sloop en daarna de nieuwbouw bestaat de kans dat 

archeologische waarden verstoord worden. In dit kader is een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd.  

Indien de bodem intact is heeft het plangebied een hoge archeologische verwachting voor 

resten uit de periode neolithicum – nieuw tijd. Echter de bodem ter plaatse van het 

noordelijke bouwblok is verstoord door de huidige stal met kelder en de bodem ter plaatse 

van het zuidelijke bouwblok is verstoord bij de aanleg van de kuilbulten.  

Bij de toekomstige inrichting van het plangebied wordt de bodem waarschijnlijk nauwelijks 

geroerd op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurt is. Een archeologisch vervolgonderzoek 

wordt dan ook niet nodig geacht. 

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 Inleiding 

1.1 Kader 

 In opdracht van Rombou heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 

aan de Dorpsstraat 2 en 4 te Noord-Sleen (Gemeente Coevorden). Op het adres is een 

boerderij met opstallen gevestigd. Het voornemen is om een deel van de opstallen te slopen 

en twee woningen te realiseren. Bij de sloop en daarna de nieuwbouw bestaat de kans dat 

archeologische waarden verstoord worden. In dit kader is een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd.  

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. 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? 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011). 

1.3 Administratieve data 

Adres: Dorpsstraat 2 en 4 te Noord-Sleen 
Toponiem: Dorpsstraat en Middelesweg  
Kadastrale adres  Sleen sectie O nrs. 568 (Dorpsstraat 4) en 569 (Dorpsstraat 2) 
Provincie: Drenthe 
Gemeente: Coevorden 
Opdrachtgever: Rombou 
bevoegd gezag: Gemeente Coevorden 
Coördinaten: 249.946/534.978 

250.015/534.978 
250.004/534.881 
249.959/534.859 

Oppervlakte: 6.700 m
2
 

Kaartblad: 17G en 17H 
Onderzoekmeldingsnummer: 57302 
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (groen) op een topografische kaart.1 

2 Bestaande en toekomstige situatie 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt in Noord-Sleen op de hoek tussen de Middelesweg en de Dorpsstraat (zie 

afbeeldingen 1 en 2). Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 6.700 m2. Dorpsstraat 2 

is in gebruik als boerenbedrijf met diverse opstallen. Dorpstraat nr. 4 is in gebruik als woonhuis 

(zie afbeelding2).  

Uit een kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het 

plangebied ligt op een gemiddelde hoogte van circa 20,5 + NAP.2  

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Het terrein zal deels opnieuw worden ingericht. De woonhuizen en bijgebouwen op de 

adressen Dorpsstraat 2 en 4 blijven gehandhaafd. De overige opstallen worden gesloopt. Na de 

sloop van de opstallen zijn in het plangebied twee bouwvlakken aangewezen waar nieuwbouw 

mag worden gerealiseerd (zie afbeelding 2). De voorziene bouwvlakken hebben een 

oppervlakte van ieder circa 300 m2. De voorziene bodemverstoring binnen het bouwvlak is nog 

niet bekend en hangt af van de toekomstige nieuwbouw. 

 

 

                                                           
1
 Kadaster 2012 

2
 http://ahn.geodan.nl/ahn/ 
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Afbeelding 2. Situatie in detail. 

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 het Drents plateau. Dit plateau wordt gekenmerkt door het 

voorkomen van keileem (Formatie van Drenthe, Laagpakket van Gieten) in de ondergrond. De 

keileem is afgezet onder het landijs in de voorlaatste ijstijd: ‘het Saalien’ tussen 370.000 en 

130.000 jaar geleden.3 Gedurende het smelten van het landijs in de warme periode die volgde: 

‘het Eemien’ vond erosie van de keileem plaats en werden dalen gevormd. In de hierop 

volgende ijstijd: ‘het Weichselien’ tussen 115.000 en 11.755 jaar geleden, heeft door talrijke 

vries-dooi cycli nog veel erosie plaatsgevonden. Hierbij zijn de oorspronkelijke diepere dalen 

weer grotendeels opgevuld met sediment (fluvio-periglaciale afzettingen) en vooral in de 

breedte verder uitgesleten.4  

Uit een kaart gemaakt van meetpunten van het actueel hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt 

dat het plangebied is gelegen op een hoge rug (rug van Rolde/Rolderrug). Ten oosten en 

westen van het plangebied zijn in deze insnijdingen aanwezig (zie afbeelding 3). Naast de 

erosie van het keileem heeft er in het midden en koudste deel  van het Weichselien, ook veel 

zandtransport door de wind plaatsgevonden. Dit vrijgekomen zand is vooral afgezet in de 

                                                           
3
 De Mulder e.a. 2003 & Berendsen 2004 

4
 De Mulder e.a. 2003 



ArGeoBoor rapport 1239: Noord-Sleen, Dorpsstraat 2 en 4 (Gemeente Coevorden) 
Opdrachtgever: Rombou  7 

aanwezige laagten. Op de hogere keileemplateaus werd het stuivende zand slecht 

vastgehouden en is de laag dekzand vaak aanzienlijk dunner of komt het keileem aan de 

oppervlakte voor. Dekzand afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Wierden 

behorende tot Formatie van Boxtel. Op de geomorfologische kaart is het hoge gebied 

gekarteerd als een “rug mogelijk door tektonische beweging ontstaan en waarschijnlijk door 

landijs beïnvloed en later bedekt met dekzand”  (code 4K2).5 

Bodem 

Op basis van de bodemkaart komt in het grootste deel van het plangebied een loodpodolgrond 

voor in lemig fijn zand. In een smalle strook langs de Dorppsstraat komt een laarpodzolgrond 

voor.6 Podzolgronden komen voor in iets hoger gelegen gebieden waar wel sprake was van de 

afbraak van materiaal en de inspoeling van humeus in een B-horizont.7 De grondwatertrap is 

VII. Uit de essenkaart van Drenthe blijkt dat ten zuiden van Noord-Sleen een es ligt.8 Op de 

landschaps- en archeologische verwachtingskaart zijn deze essen overgenomen (zie afbeelding 

3). 

 

Afbeelding 3. Het plangebied (groen) geprojecteerd op het actueel hoogtebestand Nederland.9  

                                                           
5
 Alterra 2003 

6
 Alterra 1960-1995 

7
 Boerma 1992 

8
 Spek & Ufkes 1995 

9
 http://ahn.geodan.nl/ahn/ 
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Afbeelding 4. Plangebied (groen) geprojecteerd op de landschaps- en archeologische 
verwachtingskaart van de gemeente Coevorden.10 

De landschappelijke situatie wordt samengevat in de hierboven weergeven landschaps- en 

archeologische verwachtingkaart. Het plangebied ligt in een wit gebied (bebouwde kom) 

binnen de historische kern van Noord-Sleen (paarse lijn = historische kern). De roze kleur 

rondom de bebouwing staat voor gestuwde grondmorene afzettingen (code Gs, middelhoge 

verwachting). De donkerbruine kleur in het zuiden is een es, die is gelegen op een gestuwde 

grondmorene (code Es, hoge verwachting, zie afbeelding 4). 

3.3 Historische situatie 

Sleen wordt gezien als een prehistorische naam, waarvan er relatief veel in Drenthe 

voorkomen. Tot de 9e eeuw wordt ervan uitgegaan dat de erven zich binnen een beperkt 

areaal verplaatsten. Daarna kwamen deze, evenals de akkers, meer en meer vast te liggen. 11 

Noord-Sleen wordt voor het eerst genoemd in 1365 als Nortslene.12  

Uit een kaart van Noord-Sleen uit de periode 1773-1794 blijkt dat in de noordzijde van het 

plangebied bebouwing aanwezig is. De kaart is niet te projecteren, dus waar deze bebouwing 

precies lag is moeilijk te zeggen. Het overige deel van het gebied is in gebruik als akker (zie 

afbeelding 5).13 

                                                           
10

 Gemeente Coevorden 2011, kaart 4 
11

 Hendrikx 1999 
12

 Van Berkel & Samplonius 2006 
13

 Versfelt 2003 
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Afbeelding 5. Het plangebied op een kaart uit 1773-1793.14 

Een oude kaart die eveneens mooi beeld geeft van de situatie is de op het voorblad 

weergegeven. Dit is een kaart uit de atlas van Huguenin uit de periode 1819-1829. Te zien is 

dat het plangebied ligt ten zuiden van wat nu de dorpsstraat is. De akker aan de zuidzijde is 

hier groen ingetekend, dat lijkt te duiden op een ander gebruik dan akker.15  

Op de veldminuut uit 1852 zijn de gronden direct ten zuiden van het plangebied wel weer als 

akkerland in gebruik (zie afbeelding 6).16 Als projectie klopt is lag in de westzijde van het 

plangebied een boerderij en lag door de noordzijde van het plangebied een weg. In 1904 is 

deze boerderij nog steeds aanwezig, de weg door de noordzijde van het plangebied is 

verdwenen. Blijkbaar heeft een herinrichting van de weg plaatsgevonden. In de 

noordoosthoek van het plangebied, langs de huidige dorpsstraat, staat ook bebouwing (zie 

afbeelding 7). Op een kaart uit 1928 is de situatie ongewijzigd. Op een kaart uit 1939 is de 

situatie veranderd en deze is dan hetzelfde als op de kaart uit 1954 (zie afbeelding7).17 De 

schuur/boerderij is verdwenen. De opdrachtgever geeft aan dat de boerderij die achter op het 

erf gestaan heeft in 1925 is afgebrand, waarna de huidige boerederij is gebouwd. De 

bebouwing langs de dorpsstraat is er nog. Ten westen en zuidwesten van dit gebouw zijn 

opstallen gebouwd. 

                                                           
14

 Bureau Militaire Verkenningen 1830-1850 
15

 Versfelt en Schroor 2005 
16

 Bureau Militaire Verkenningen 1852 
17

 Bureau Militaire Verkenningen 1928 en 1939. Kadaster 1954 
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Afbeelding 6. Plangebied geprojecteerd op de veldminuut gebaseerd op de minuutplannen uit 
de periode 1811- 1832.18  

 
Afbeelding 7. Plangebied geprojecteerd op een Bonneblad uit 1904.19 

Na 1954 komt er achter op het erf steeds meer bebouwing te staan (zie afbeelding 8). Ook ter 

plaatse van de afgebrande boerderij, die aanwezig was op de kaarten van 1852 tot en met 

1904, maar die voor 1928 gesloopt is. Later wordt de Middelesweg aangelegd tussen 1964 en 

1975 (zie afbeeldingen 9 en 10). 

 

                                                           
18

 Bureau Militaire Verkenningen 1830-1850 
19

 Bureau Militaire Verkenningen 1904 
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Afbeelding 8. Plangebied geprojecteerd op een Topografische kaart uit 1954.20 

 
Afbeelding 9. Plangebied geprojecteerd op een Topografische kaart uit 1964.21 

  
Afbeelding 10. Plangebied geprojecteerd op een Topografische kaart uit 1975.22 

                                                           
20

 Kadaster 1954  
21

 Kadaster 1964  
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3.4 Bekende archeologische terreinen, waarnemingen, vondst- en onderzoeksmeldingen  

De genoemde meldingen zijn weergegeven op afbeelding 11. 

 AMK-terrein 14355 (waarneming 33531). Een terrein met mogelijk resten van een 

urnenveld. Bij een kartering bij de aanleg van een weg en grondverbeteringen in 1955 

werd hier aardewerk aangetroffen. In slootprofielen zijn sporen van kringgreppels 

aangetroffen. 

 AMK-terrein 14498. Dit is de historische kern van Noord-Sleen. Onder de kern 

bevinden zich mogelijk sporen van oudere bewoning (vroege- en late middeleeuwen). 

 AMK-terrein 1356 (waarneming 16930). Neolithische grafkelder, hunebed D50, 

beschermd terrein.  

 AMK-terrein 1357 (waarneming 16931). Neolithische grafkelder, hunebed D51, 

beschermd terrein. 

 AMK-terrein 1358 (waarnemingen 214165, 28418 en34864). Terrein van een 

nederzetting uit de vroege middeleeuwen. De archeologische sporen zijn afgedekt 

door een esdek. In 1955 zijn paalsporen van twee behuizingen gevonden en enkele 

hutkommen. 

 
Afbeelding 11. Ligging van de onderzochte terreinen, waarnemingen en AMK-terreinen uit het 
Archeologisch Informatie Systeem (Archis).23 

                                                                                                                                                                          
22

 Kadaster 1975 
23

 Archis 2012 

13627 
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In de onderstaande tabel staan de waarnemingen genoemd, die niet samenvallen met de 

beschreven monumenten 

waarnemingnr. vondsten periode complextype methode 

302158 vuursteen + 
aardewerk 

neolithicum - onbekend 

239966 slijpsteen middeleeuwen onbekend veldkartering 

238598 grondsporen met 
aardewerk en 
houtskool 

romeinse tijd nederzetting slootkantinspectie 

420913 greppels late 
middeleeuwen/nieuwe 
tijd 

onbekend proefsleuven 

 

Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 11) 

 Onderzoeksmelding 13627. Dit betrof een proefsleufonderzoek dat enkele greppels 

heeft blootgelegd uit de periode late middeleeuwen – nieuwe tijd. Er is geadviseerd 

om het terrein vrij te geven. 

 Onderzoeksmelding 56661. Hier is een karterend booronderzoek uitgevoerd. Er zijn 

geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van archeologische resten. 

Onderzoeksmelding 17727. Bij een archeologisch booronderzoek is geconstateerd dat 

de bodem tot in de C-horizont, dan wel de keileem is verstoord. Er zijn geen 

indicatoren aangetroffen en het terrein is vrijgegeven. 

 Onderzoeksmelding 24679. Onder een esdek is een verstoorde podzolbodem 

aanwezig. Er zijn geen indicatoren opgeboord. Het terrein is vrijgegeven. 

Informatie van amateurarcheologen 

De Drents Prehistorische Vereniging is benaderd. Rondom Sleen, zijn op dit moment geen 

vondsten bekend die niet in archis staan. In het najaar is een bijeenkomst voorzien, waar 

mogelijk weer nieuwe vondsten opduiken van amateurarcheologen. 

Archeologische beleidskaart (zie afbeelding 12) 

De archeologische beleidskaart van de Gemeente Coevorden blijkt dat het grootste deel van 
het plangebied ligt in de historische kern van Noord Sleen. Hieruit volgt dat archeologisch 
onderzoek dient plaats te vinden bij ingrepen dieper dan 30 cm –mv en groter dan 100 m2. Het 
zuidelijkste deel van het plangebied ligt in een gebied waar essen voorkomen. Hier dient 
onderzoek plaats te vinden bij ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 30 cm –mv.24 De rode 
lijn betekent dat de richtlijnen hetzelfde zijn als in het omliggende gebied, maar dat de 
gemeente contact zoekt met de provincie. 

                                                           
24

 Gemeente Coevorden 2011 
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Afbeelding 12. Plangebied (groen) geprojecteerd op de archeologische beleidsadvieskaart van 
de gemeente Coevorden.25 

Op de IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarden) van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed krijgt het gebied een hoge archeologische verwachting.26 

4 Archeologische verwachting 

Binnen 800 meter komen nederzettingen voor uit de periode neolithicum t/m vroege 

middeleeuwen, terwijl de het huidige dorp teruggaat tot in de late middeleeuwen. De 

verwachting is derhalve hoog voor sporen uit deze perioden. Er zijn in de directe omgeving 

geen vondsten bekend van jagers en verzamelaars, waarschijnlijk is het ontbreken van 

beekdalen en of ander open water in de directe omgeving daar de oorzaak van. De 

verwachting voor de periode voor het neolithicum is derhalve laag.  

Binnen het plangebied behoorde de noordzijde tot de historische dorpskern en de zuidzijde 

bevindt zich op de rand van een grote es, die ten zuiden van het dorp lag. Op de kaart van vóór 

1800 staat de bebouwing direct langs de weg ingetekend en loopt de akker tot aan de 

bebouwing. De es kan dus hebben doorgelopen tot aan de bebouwing aan de weg. Na 1800 

staat midden op het perceel, op de oorspronkelijke akker een boerderij, die in 1925 is 

afgebrand. Resten van deze bebouwing uit de nieuwe tijd kunnen nog worden aangetroffen. 

Verder kunnen overal op het perceel resten uit de periode neolithicum – late middeleeuwen 

worden aangetroffen, waarbij deze in de zuidzijde mogelijk zijn afgedekt door een plaggendek. 

Hierdoor kunnen eventuele resten goed geconserveerd zijn. 

De archeologische resten worden verwacht direct onder de huidige bouwvoor. De 

archeologische laag kan bestaan uit een strooiing van aardewerk en of vuursteen. Door de zure 

omstandigheden en de slechte conserveringsomstandigheden van de morene-afzettingen is 

andere materiaal vrijwel zeker grotendeels vergaan.  

                                                           
25

 Gemeente Coevorden 2011, kaart 5 
26

 Geraadpleegd op ARCHIS 
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Onder een eventuele vondstlaag kunnen grondsporen worden aangetroffen. Van belang 

hiervoor is dat de bodem niet te diep verstoord is door ploegen of egaliseren. 

Uit informatie van de huidige eigenaar, de heer Vrielink, blijkt dat de bodem aan de zuidzijde 

van de te slopen opstallen tot 2,0 m –mv is ontgraven in verband met mestkelders. Daarnaast 

is de verwachting dat ter plaatse van de kuilbulten de bodem eveneens verstoord is (zie 

afbeelding 13). 

 
Afbeelding 13. Resultaten van het bureauonderzoek. 

5 Conclusies  

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

plangebied ligt?  

Het plangebied ligt op een gestuwde morenewelving. Van nature komen hier lood- en 

laarpodzolgronden voor. In het zuiden van het plangebied ligt mogelijk een esdek. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

Ja, indien de bodem intact is, kunnen resten verwacht worden uit de periode 

neolithicum – nieuwe tijd. De verwachting is hoog. 

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

Indien archeologische resten aanwezig zijn dan worden deze verwacht direct onder de 

bouwvoor. Deze resten kunnen bestaan uit nederzettingen, grafvelden etc.  

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

Op basis van het bureauonderzoek wordt verwacht dat onder de te slopen opstallen 

de bodem tot 2,0 m –mv verstoord is. Ook ter plaatse van de kuilbulten wordt 

verwacht dat de bodem verstoord is. Ook kan de bodem verstoord zijn ter plaatse van 

de in 1925 afgebrande boerderij.  
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 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? Ter plaatse van de twee bouwblokken is de kans 

klein dat de bodem verstoord wordt op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is. 

Het noordelijke bouwblok is ter plaatse van de huidige stal met kelder voorzien. Het 

zuidelijke bouwblok is ter plaatse van de kuilbulten voorzien. 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Op basis van dit bureauonderzoek worden geen archeologische waarden bedreigd en 

is geen archeologisch vervolgonderzoek nodig. 

6 Aanbeveling/Selectieadvies 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat de twee toekomstige bouwblokken liggen in zones waar de 

bodem door het gebruik van het perceel al verstoord is. Het wordt aanbevolen om geen 

vervolgonderzoek in het gebied uit te voeren.  

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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