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Disclaimer 
Archeologisch vooronderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren 
d.m.v. boringen, proefsleuven en/of veldkartering. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud bv de grootste 
zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van het archeologisch onderzoek, is het juist deze steekproefsgewijze 
benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de situatie af te geven op basis van de 
resultaten van een archeologisch vooronderzoek. 
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beslissingen genomen op basis van de resultaten van archeologisch (voor)onderzoek. 

 
 



 
 
 

 projectnr. 217148 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/39 
 mei 2010 revisie 00 BO en IVO-overig t.b.v. de herinrichting van recreatieterrein 'De Molenkamp' te Zeegse 

   
 
 

 

arch2.1 Vakgroep Archeologie  blad 3 van 40 

 

Inhoud Blz. 
 
Administratieve gegevens 4 
   
Samenvatting          5 

1 Inleiding 7 

2 Bureauonderzoek 9 
2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 9 
2.1.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 9 
2.1.2 Landschappelijke situatie 10 
2.1.3 Relatie landschap - bewoningsgeschiedenis 14 
2.1.4 Bewoningsgeschiedenis, historische situatie en mogelijke verstoringen 15 
2.1.5 Huidig en toekomstig gebruik 18 
2.2 Bekende archeologische waarden 19 
2.3 Archeologische verwachting en -beleid 20 
2.3.1 Archeologische verwachtingskaarten 20 
2.3.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 20 
2.4 Advies voor vervolgonderzoek 21 

3 Veldonderzoek 23 
3.1 Doel- en vraagstelling 23 
3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze 23 
3.3 Resultaten 24 
3.3.1 Bodemopbouw 24 
3.3.2 Archeologie 29 

4 Conclusies en advies 31 
4.1 Conclusies 31 
4.2 Waardering en selectieadvies 32 

Literatuur en geraadpleegde bronnen 33 
 
 Bijlagen 
 
1 Archeologische perioden 
2 AMZ-cyclus 
3a ARCHIS: terreinen met archeologische status 
3b ARCHIS: archeologische waarnemingen 
4 Boorprofielen 
 
 
 Kaarten 
217148-ARCHIS IKAW, AMK-terreinen en waarnemingen uit ARCHIS II 
217148-S1 Situatiekaart met locatie boringen 



 
 
 

 projectnr. 217148 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/39 
 mei 2010 revisie 00 BO en IVO-overig t.b.v. de herinrichting van recreatieterrein 'De Molenkamp' te Zeegse 

   
 
 

 

arch2.1 Vakgroep Archeologie  blad 4 van 40 

 

Administratieve gegevens 
 
 OW Projectnummer 217148 
 OM-nummer 39888 
 Provincie Drenthe 
 Gemeente Tynaarlo 
 Plaats Zeegse 
 Toponiem De Molenkamp 
 
 Kaartblad 12B 
 Coördinaten X/Y 239682/565991; 239907/565806 
  239615/565347; 239504/565664     
 
 Opdrachtgever Golden Tulip Zeegse  
 Uitvoerder Oranjewoud 
 Datum uitvoering maart 2010 
 Projectteam A. Spoelstra (archeoloog) 
  A. Vissinga (KNA-archeoloog) 
  H.E. Bouter (fysisch-geograaf) 
  I.N. Kaptein (KNA-archeoloog)   
 

 Bevoegd gezag Gemeente Tynaarlo 
 
 Beheer documentatie Oranjewoud Almere 
 Vondstdepot n.v.t.    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1 Locatie plangebied (rode lijn)  
(Topografische Kaart 1:25.000 (hier verkleind weergegeven), © Topografische Dienst Kadaster, Emmen) 

 
  



 
 
 

 projectnr. 217148 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/39 
 mei 2010 revisie 00 BO en IVO-overig t.b.v. de herinrichting van recreatieterrein 'De Molenkamp' te Zeegse 

   
 
 

 

arch2.1 Vakgroep Archeologie  blad 5 van 40 

 

Samenvatting 
 
In maart 2010 is in opdracht van Golden Tulip Zeegse door Ingenieursbureau Oranjewoud 
BV een bureauonderzoek en in maart/mei 2010 een inventariserend veldonderzoek 
uitgevoerd op een terrein te Zeegse, gemeente Tynaarlo in de provincie Drenthe. Het 
betreft het recreatieterrein (camping) De Molenkamp. De aanleiding voor het 
archeologisch onderzoek is de toekomstige herinrichting van het recreatieterrein. Hierbij 
zal de camping worden omgevormd tot een luxe recreatiecomplex.  
 
Op basis van de reeds bekende archeologische waarden kan worden gesteld dat in het 
plangebied slechts één archeologische waarneming is gedaan waarvan de context 
bekend is. Op een stuifduin rondom het Siepelveen is een pijlpunt uit het Neolithicum 
aangetroffen. In de wijdere omgeving zijn bewoningssporen aangetroffen uit het Midden-
Neolithicum (hunebed tussen Tynaarlo en Zeegse, terrein met nederzettingssporen ten 
zuidoosten van Zeegse), de Bronstijd (grafheuvel ten noordwesten van Zeegse) en de 
IJzertijd (urnenveld ten zuidoosten van Zeegse).  
 
In het plangebied is sprake van een hoge archeologische verwachting. In het plangebied 
kunnen vindplaatsen worden aangetroffen uit de periode Paleolithicum - Nieuwe Tijd. 
Bovendien kan een breed scala aan complexen worden aangetroffen, variërend van 
nederzettingen tot grafstructuren en rituele deposities in kleine depressies.  
De hoge algemene verwachting geldt alleen als er sprake is van een (deels) intact 
bodemprofiel. 
 
Een verkennend booronderzoek is uitgevoerd om te bepalen wat de bodemkwaliteit 
(gaafheid) is. Deze methode is verder geschikt voor het opsporen van huisplaatsen met 
archeologische indicatoren, overwegend aardewerk en vuile lagen, uit de Bronstijd – 
Middeleeuwen. De methode is vanwege de betrekkelijk lage boordichtheid minder 
geschikt voor het opsporen van de kleinere steentijdvindplaatsen. Specifiek van belang 
voor het plangebied is in hoeverre het bodemprofiel is verstoord. De vraag is of en waar 
mogelijk (overstoven) podzolbodems, veenrestanten en cultuurlagen voorkomen. Op 
basis hiervan kunnen kansarme en kansrijke zones voor vindplaatsen worden 
vastgesteld.  
 
Het verkennend veldwerk is op 17 maart uitgevoerd door drs. A. Vissinga (KNA-
archeoloog) en drs. H.E. Bouter (fysisch geograaf). Er zijn in totaal 29 boringen geplaatst. 
Daar waar een (deels) intact bodemprofiel met podzolbodem werd aangetroffen is direct 
overgegaan op een karterend booronderzoek om de aan- of afwezigheid van een 
vindplaats vast te kunnen stellen. Het karterend veldwerk is op 17 en 18 mei uitgevoerd 
door drs. A. Spoelstra (archeoloog) en drs. I.N. Kaptein (KNA-archeoloog). Hierbij zijn in 
totaal 37 boringen geplaatst. De boringen zijn doorgezet tot 1 a 2 m beneden maaiveld, 
afhankelijk van de bodemopbouw. Er is geboord tot minimaal 25 cm in de onverstoorde 
ondergrond. Indien de bodemopbouw wees op stuifzand, is tot grotere diepte geboord om 
eventuele ondergestoven oude oppervlaktelagen/bodems op te sporen. Hierbij is 
rekening gehouden met een maximale verstoringsdiepte van 2 m in verband met de 
voorgenomen herinichting van het plangebied. Het karterend onderzoek heeft zich gericht 
op de noordelijke, beboste zone waar intacte podzolen voorkomen. Ook een deel van de 
zuidelijke zone (rond boringen 15 en 22, waar een podzolrestant voorkomt, zijn nader 
onderzocht. 
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In het noordelijke, beboste deel van het recreatieterrein, nabij de Zeegsersteeg, is een 
intacte podzolbodem aangetroffen in de ondergrond. Daarboven ligt stuifzand en een 
geroerde, mogelijk deels opgebrachte zandlaag. In het zuidelijk deel van het terrein komt 
voornamelijk een A/C-profiel voor. De bodemopbouw en hoogteligging wijzen erop dat in 
het zuidelijk deel door egalisering en afgraving de oorspronkelijke podzolbodem in het 
dekzand grotendeels is verdwenen. Verder is met name bij de ingang van het 
recreatieterrein en de gebouwtjes de bodem diep verstoord (circa 1 m -mv). 
Geconcludeerd kan worden dat in het noordelijk deel, waar een intacte podzol in het 
dekzand is gevonden, het oude oppervlak van de dekzandrug goed bewaard is gebleven. 
Hiermee zijn mogelijk ook aanwezige archeologische resten en grondsporen (vanaf het 
Paleolithicum) goed bewaard gebleven. Weliswaar kunnen in het zuidelijk deel wel diepe 
grondsporen in het dekzand nog aanwezig zijn (afgetopt) of archeologische resten zijn 
opgenomen in de bouwvoor.  
 
Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van vindplaatsen 
tijdens het  verkennend en karterend booronderzoek wordt geen nader onderzoek 
aanbevolen. Het advies is daarom om het plangebied vrij te geven wat betreft archeologie. 
 
 
 

Selectieadvies 
 

Er wordt in het plangebied Recreatieterrein 'De Molenkamp' te Zeegse geadviseerd 
om het terrein vrij te geven wat betreft archeologie. Dit ter beoordeling aan het 

bevoegd gezag. 
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1 Inleiding 

In maart 2010 is in opdracht van Golden Tulip Zeegse door Ingenieursbureau Oranjewoud 
BV een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase, 
uitgevoerd op een terrein te Zeegse, gemeente Tynaarlo. In mei is een aanvullend 
veldonderzoek, karterende fase, uitgevoerd. Het betreft het recreatieterrein (camping) De 
Molenkamp. 
 
De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de toekomstige herinrichting van het 
recreatieterrein. Hierbij zal de camping worden omgevormd tot een luxe recreatiecomplex, 
bestaande uit recreatiewoningen met een duidelijke relatie tot het Golden Tulip Hotel 
Zeegse. Bij de ruimtelijke onderbouwing in het kader van de vrijstelling van het 
bestemmingsplan dienen de eventuele archeologische waarden in het gebied in kaart te 
worden gebracht.  
 
Een archeologisch onderzoek dat in het kader van ruimtelijke onderbouwing plaatsvindt, 
past als onderzoeksstrategie binnen de zogenaamde Archeologische Monumentenzorg 
(AMZ). Deze cyclus wordt toegelicht in bijlage 2.  
 
Doel van het onderhavige onderzoek is het opstellen van een gespecificeerd 
archeologisch verwachtingsmodel en het formuleren van aanbevelingen voor de wijze 
waarop met eventueel aanwezige archeologische waarden dient te worden omgegaan. 
Het gespecificeerde verwachtingsmodel zal vervolgens worden getoetst door middel van 
een veldonderzoek - verkennende fase. 
 
Het bureauonderzoek en het veldonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.1. en voldoen aan de eisen gesteld door de 
provincie Drenthe. 
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2 Bureauonderzoek 

Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van 
een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we 
wat verwachten? Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik 
gemaakt van reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, de 
landschappelijke situatie en bodemkundige gegevens. Een gespecificeerde verwachting 
gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het karakter, omvang, datering en verstoring van 
archeologische waarden binnen het plangebied. 
 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 

2.1.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 

Het is van belang een onderscheid te maken tussen onderzoeksgebied enerzijds en 
plangebied anderzijds. Met plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de 
inleiding genoemde plannen en/of werkzaamheden betrekking hebben. Binnen dit gebied 
zullen eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord worden.  
 
Het onderzoeksgebied omvat het gebied waarover informatie verzameld is om een goed 
beeld te krijgen van de archeologische waarden die van belang kunnen zijn. Dit gebied is 
veelal groter dan het plangebied en verschilt naar gelang het te onderzoeken aspect.  
 
Het plangebied bestaat uit het campingterrein 'De Molenkamp (circa 4 hectare), gelegen 
tussen de Zeegstersteeg (noord), de Akkerweg (west) en de Schipborgerweg (zuid), zie 
afbeeldingen 1 en 2. Het plangebied is ongeveer 36.425 m2 (3,6 hectare). 
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Afbeelding 2. Het plangebied op een recente luchtfoto (Bron: GoogleMaps) 

 

2.1.2 Landschappelijke situatie 

Het onderzoeksgebied ligt in fysisch-geografisch opzicht op het Drents Plateau ten oosten 
van een stuwwal, de Hondsrug. De Hondsrug vormt de oostelijke grens van het Drents 
Plateau, een keileemplateau dat zich uitstrekt over het grootste deel van Drenthe en een 
deel van Groningen en Friesland beslaat. Aan de oostzijde van de Hondsrug bevindt zich 
het Hunzedal, een stroomdalcomplex. Het landschap is grotendeels gevormd in de laatste 
fasen van het Pleistoceen (2,5 miljoen jaar - 10.000 jaar voor heden). 
 
Het Pleistoceen vormt de eerste fase van het Kwartair, en wordt gekenmerkt door een 
geleidelijke daling van de gemiddelde jaartemperatuur ten opzichte van het voorafgaande 
subtropische Tertiair. Deze afkoeling had de vorm van een afwisseling van koude en 
warme perioden (ijstijden en tussenijstijden). In koude perioden groeiden de 
poolijskappen, terwijl deze in warme perioden weer gedeeltelijk afsmolten. Deze 
temperatuursverschillen tussen de warme en koude fasen waren in het begin van het 
Pleistoceen subtiel, maar worden in de loop van het Pleistoceen steeds sterker. De 
specifieke klimatologische omstandigheden in deze laatste fasen hebben grote invloed 
gehad op de vorming van het landschap in geheel Nederland. In Noord-Nederland (vanaf 
het rivierengebied) is het landijs zelf de meest invloedrijke landschapsvormende factor 
geweest1. 
De eerste aanzet tot de vorming van het landschap van het Drents Plateau dateert uit de 
voorlaatste ijstijd, het Saalien (370.000 - 130.000 jaar geleden). Noord-Nederland is in 
deze periode bedekt met een dik pakket landijs. Door het continu smelten van het ijs 

                                                                  
1 De Mulder et al, 2009 
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wordt aan de onderkant van de ijsmassa een mengsel van stenen, grind, zand en klei 
afgezet. Door bewegingen in het ijs werd dit materiaal gemengd en samengedrukt 
waardoor er keileem ontstond (Formatie van Drenthe, Laagpakket van Gieten). Door 
langzame stromingen van het ijs in zuid-zuidoostelijke richting werden hieronder 
langgerekte wallen van keileem gevormd, waaronder de Hondsrug2.  
 
Na het Saalien steeg de gemiddelde jaartemperatuur weer, waarbij uiteindelijk een iets 
warmer klimaat dan het huidige ontstond. De ijskappen smolten weer af, en de zeespiegel 
steeg. Het Noordzeebekken vulde zich, waarbij de kustlijn iets verder landinwaarts lag 
dan tegenwoordig. In deze periode, het Eemien (130.000 - 115.000 jaar geleden), raakte 
het keileemgebied begroeid met planten en verweerde het bovenste deel van de keileem.  
 
Na het Eemien werd het opnieuw kouder. De ijskappen groeiden weer aan, en de 
Noordzee kwam opnieuw droog te liggen. Hierbij kwam de kustlijn steeds verder naar het 
noordwesten te liggen, waardoor er in het huidige Nederland sprake was van een 
landklimaat. In deze laatste ijstijd, het Weichselien (115.000-10.000 jaar geleden), 
bereikt het ijs Nederland niet. In het begin van deze periode heerst er een toendraklimaat. 
Door smeltwatererosie vormt zich op de Hondsrug een fijn vertakt patroon van 
smeltwaterdalen. Halverwege het Weichselien wordt het nog kouder en verdwijnt zelfs de 
toendravegetatie. Tijdens deze periode is sprake van een poolwoestijn, waarbij de bodem 
permanent bevroren was. Door het gebrek aan vegetatie konden met westelijke tot 
noordwestelijke winden worden grote hoeveelheden zand worden verplaatst. Dit zand 
werd als een glooiende 'deken' op het keileemlandschap afgezet. Door deze 
dekzandafzettingen (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden) raken laagten in het 
keileemlandschap opgevuld en vervlakt het landschap. Typerend voor deze fase van het 
Weichselien is het ontstaan van pingo's. Pingo's zijn hoogten in het landschap, die 
ontstaat omdat een groeiende ijsmassa het bovenliggende sediment omhoog duwt. De 
ijskern wordt hierbij 'gevoed' vanuit de permafrost. Hierbij ontstaat een heuvel. Na het 
Weichselien smolt het ijs definitief en kwam een einde aan de permafrost. Hierbij zakten 
de pingo's in, waarbij uiteindelijk een laagte overbleef - meestal eerst een meertje, later 
een veenmoeras. Deze laagte wordt omgeven door een hoger liggende ringwal, bestaande 
uit het oorspronkelijke sediment bovenop de heuvel. Een dergelijke structuur wordt een 
pingoruïne genoemd3. 
In het laatste deel van het Weichselien wisselen warmere en koudere perioden elkaar af. 
In de warmere perioden zwellen de smeltwaterriviertjes. In de koudere perioden verdwijnt 
de eerder ontstane vegetatie, vallen de smeltwaterriviertjes droog en begint het zand 
weer te stuiven. Door deze smeltwaterriviertjes worden er in de Hondsrug verschillende 
laagten uitgesleten. Het materiaal zelf wordt afgevoerd en vormt waaiers in het Hunzedal.  
 
Circa 10.000 jaar geleden zet zich een klimaatverbetering in die tot op heden duurt. Dit is 
het Holoceen, de laatste fase van het Kwartair die tot op heden voortduurt. Het smelten 
van de ijskap zet door en de zeespiegel stijgt snel. Door het opkomen van vegetatie wordt 
het stuivende zand vastgelegd. Ook het grondwaterniveau stijgt en met de plantengroei 
begint zich in het beekdal van de Hunze veen te vormen (Formatie van Nieuwkoop). Dit 
veen breidt zich vanaf de lage zones geleidelijk uit naar de hogere zones in het 
landschap. Uiteindelijk blijven alleen de hoogste dekzandruggen en de keileemruggen 
boven het veen uitsteken. 
 
 

                                                                  
2 Berendsen, 2000 
3 De Roller, 2007 
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Geomorfologie 
De geomorfologische kaart geeft aan dat het plangebied in een golvend dekzandgebied 
ligt, met keileem in de ondiepe ondergrond. In het dekzandgebied komen ruggen voor, al 
dan niet met een oud bouwlanddek. Ook komen er laagten voor zonder randwal. Het 
betreft zogenaamde uitblazingslaagten, ontstaan door secundaire verstuiving van 
dekzand. Het dekzand wordt ten noordwesten van het plangebied doorsneden door het 
dal van het Zeegser Loopje, en ten noordoosten van het plangebied door het beekdal van 
het Schipborgse Diep. Zie afbeelding 3.  
 

 
Afbeelding 3. Het plangebied (stippellijn) op de geomorfologische kaart. Het plangebied ligt in een 
dekzandgebied op keileem (lichtgeel) dat naar het noordwesten en noordoosten afhelt naar een beekdal 
(grasgroen). In het dekzandgebied komen plaatselijk uitblazingslaagten met veenresten voor (blauw). Bron: 
ARCHIS II/Alterra. 

 
AHN 
Op het actueel hoogtebestand Nederland (AHN) wordt de hoogteligging ten opzichte van 
het Normaal Amsterdams Peil (NAP) gevisualiseerd. Op het kaartbeeld van het AHN is te 
zien dat het plangebied zich in een zone bevindt die vanaf het zuidwesten naar zowel het 
noordwesten als het noordoosten afhelt richting het beekdal. Te zien is de verlaging in het 
zuidelijke deel van het terrein op circa +4,6 m t.o.v. NAP en het ietwat hogere deel langs 
de noordgrens (Zeegsersteeg) op +5,5 m t.o.v. NAP. Rondom het plangebied bevinden 
zich diverse kleine opduiking rondom laagten. Dit zijn stuifduinen, ontstaan uit de 
uitblazingsvlakten. Ten oosten van het plangebied ligt de grootste, het Siepelveen. Dit is 
een uitblazingsvlakte die later is opgevuld met veen en in de loop van de 20e eeuw is 
uitgeveend ten behoeve van de turfwinning. Soms is de typische paraboolvorm van zo'n 
stuifduin nog goed te herkennen. In het zuidelijke deelgebied liggen een aantal van deze 
duinen (zie afbeelding 4).  
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Afbeelding 4. Het plangebied (roze lijn) op het AHN. De rode- en gele zones liggen hoger dan de groene en 
blauwe zones. De zwarte cijfers geven de hoogte in meters ten opzichte van NAP aan. 

 
 
Bodem en grondwater 
De bodemkundige en hydrologische situatie hangt sterk samen met de geomorfologische 
situatie en de hoogteligging. Volgens de Bodemkaart van Nederland komt in het 
plangebied een veldpodzolgrond voor (code: Hn21; grondwatertrap VII4) . Dit bodemtype 
is kenmerkend voor laaggelegen, vrij natte zandgronden. Verder naar het noordwesten en 
noordoosten, richting de beekdalen is de bodem dusdanig nat dat er zich geen 
podzolprofiel meer kan ontwikkelen. In de beekdalen komen madeveengronden voor 
(code: aVz, grondwatertrap III5). Ten zuidwesten van het plangebied, waar de gronden 
hoger en droger zijn, komen loopodzolgronden voor (Zeegse Esch, code: CY23, 
grondwatertrap VII). Dit zijn podzolgronden met een deels door mensen opgebrachte 
bovengrond en een goed ontwikkeld podzolprofiel. In de secundair verstoven gedeelten 
komen vlakvaaggronden voor: hierin heeft zich nog geen bodemprofiel kunnen 
ontwikkelen (code: Zn21, grondwatertrap VI6). Dergelijke verstoven gronden kunnen 
echter wel oudere podzolgronden bedekken. Zie afbeelding 5. 
 
 
 

                                                                  
4 Grondwatertrap VII: Hoogste grondwaterstand (winter) >80 cm -mv / Laagste grondwaterstand (zomer: >120 cm 
-mv. 
5 Grondwatertrap III: Hoogste grondwaterstand (winter) <40 cm -mv / Laagste grondwaterstand (zomer: 80-120 
cm -mv 
6 Grondwatertrap VI: Hoogste grondwaterstand (winter) 40-80 cm -mv / Laagste grondwaterstand (zomer: >120 
cm -mv 

+6,31 

+9,38 

+7,21 

+7,44 

+4,57 

+,5,51 

+,2.52 

+,3,08 
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Afbeelding 5 . Het plangebied (witte lijn) op de Bodemkaart van Nederland. In en rond het plangebied 
overheersen veldpodzolgronden (roze). Ten zuiden van het plangebied komen op de verstoven gedeelten 
vlakvaaggronden voor (geel). In de beekdalen van het Zeegser Loopje en het Schipborgse Diep overheersen 
madeveengronden (donkerblauw). Bron: ARCHIS II/Alterra 

 

2.1.3 Relatie landschap - bewoningsgeschiedenis 

Het keileem- en dekzandgebied is reeds in het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum 
bewoond door groepen mobiele jager-verzamelaars. Deze jager-verzamelaars vestigden 
zich tijdelijk op strategische plaatsen in het landschap, bij voorkeur hooggelegen zones 
in de nabijheid van water. Dek- en stuifzandruggen, keileemruggen en de ringwallen van 
pingoruïnes zijn hier goede voorbeelden van. 
Door de steeds voortschrijdende veengroei in de loop van het Meso- en Neolithicum raken 
de laaggelen zones van het landschap, zoals uitblazingsvlakten, pingoruïnes en 
smeltwater-/beekdalen begroeid met veen7. Het gebied is vrijwel onbewoonbaar maar 
wordt gebruikt voor de jacht, visserij en rituele activiteiten. In het veen voorkomende 
dekzandruggen die lange tijd als eilandjes in het natte gebied lagen worden vaak gebruikt 
als locatie voor een tijdelijk kampement. De uitlopers van de Hondsrug zelf blijven 
vanwege hun hoge ligging wel bewoonbaar.  
Vanaf het Neolithicum (4.900-2.000 voor Chr.) vindt een geleidelijke overgang plaats naar 
landbouw en vestigt men zich voor langere tijd (permanent) op een locatie. De 
nederzettingen in deze periode liggen op hoge, goed ontwaterde locaties in het 
landschap. Deze zones waren geschikt voor het verbouwen van de gewassen. Het 
natuurlijke bos wordt in de loop der tijd gekapt en het land in gebruik genomen als 
landbouwgrond. Vanaf het einde van het Atlanticum (Midden Neolithicum) raakt de 
omgeving ten oosten en ten zuiden van de Hondsrug met een dik pakket hoogveen 
overdekt. Met uitzondering van de hoogste dekzandkoppen en de uitlopers van de 
Hondsrug zelf, is het landschap dan niet meer bewoonbaar.  

                                                                  
7 Stiboka, 1978 
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In de Middeleeuwen ontstaan de esdorpen. Voor het in stand houden van de vruchtbare 
akkers wordt potstalbemesting toegepast (zie ook paragraaf 2.2). De grond buiten de 
essen is door de landbouw al zodanig verarmd, dat uitgestrekte heidegebieden ontstaan. 
Deze worden gebruikt voor het weiden van schapen. De toegankelijke delen (beter 
ontwaterde delen langs de veenstroompjes) in het veengebied worden in gebruik 
genomen als hooiland. Vanaf de 13e eeuw wordt een begin gemaakt met de ontginning en 
het afgraven van het veen in het Hunzedal en in de lager gelegen gebieden tussen de 
ruggen van de Hondsrug. Pas vanaf de 19e eeuw wordt het afgraven van het veen in deze 
regio grootschalig opgepakt. 
 

2.1.4 Bewoningsgeschiedenis, historische situatie en mogelijke verstoringen 

Zoals gesteld in paragraaf 2.1.3 is de bewoningsgeschiedenis in dit gebied sterk 
afhankelijk van de geomorfologische situatie. Na het einde van de laatste ijstijd, in het 
Mesolithicum, schakelt men over op een hele nieuwe jachtstrategie. Men maakt gebruik 
van de grote verscheidenheid aan voedsel in de bossen en meren die het landschap van 
die tijd kenmerken. Door het rijke milieu en een minder extreme afwisseling tussen de 
seizoenen, neemt de mobiliteit, die zo kenmerkend was voor de jagers-verzamelaars, af.8 
In veel streken gebruikt men het landschap optimaal door verschillende soorten 
strategische locaties te kiezen (bijvoorbeeld basiskampen, geschikt om in de winter te 
kunnen overleven, zomerkampen in de buurt van water, jachtkampen in de buurt van 
trekkend wild, etc.)9.  
In het Neolithicum schakelt men over van jager/verzamelaars-gemeenschappen naar een 
volledig agrarische manier van leven: de zogenaamde agrarische revolutie. Deze 
verandering gaat gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals 
bewoning op een vaste standplaats, de bouw van huizen en het gebruik van aardewerk. 
Door de productie van overschot aan landbouwproducten groeit de bevolking en worden 
de samenlevingen complexer. De bekendste Neolithische cultuur is de 
Trechterbekercultuur (3400-2800 voor Chr.), dit vanwege haar enorme grafmonumenten, 
de hunebedden. Vanaf het Laat-Neolithicum wordt de beleving van het landschap 
zichtbaar: dekzand- en keileemruggen vormen de focus voor nederzettingen en 
grafvelden, terwijl natte gedeelten van het landschap (beekdalen, venen) het karakter van 
een ritueel landschap krijgen. Dit is zichtbaar in de vorm van bewuste -rituele - deposities 
van objecten in een 'natte context'. Daarnaast vormen de zones buiten de nederzettingen 
doorgangsroutes - hier komen oversteekplaatsen voor (voorden). Tenslotte worden deze 
zones wel gebruikt als dumpplaats van afval10. Deze ontwikkeling zet zich voort tot in de 
Bronstijd. 
In de Bronstijd (200-800 v. Chr.) neemt de bevolking verder toe. Er wordt veel energie 
gestoken in de aanleg van grafheuvels. Tegen het einde van de Bronstijd treedt er weer 
een verandering op in de wijze van begraven. Er worden geen grote grafheuvels meer 
gebouwd. 
De IJzertijd is de periode dat de landbouw voor het eerst zeer herkenbare structuren 
achterlaat in het landschap, die wij kennen als Celtic Fields. Het zijn akkertjes van 
ongeveer 30 bij 30 meter, omgeven door een walletje. Ze vormen samen een groter 
complex, soms van vele tientallen hectares, waardoor een rasterpatroon ontstaat. 
Waarschijnlijk past men op de akkertjes wisselbouw toe en wordt een akker na uitputting 
van de bodem verlaten en door een nieuwe vervangen. Celtic Fields zijn ontgonnen uit 

                                                                  
8 Verhart & Groenendijk, 2005 
9 Van Gijn & Louwe Kooijmans, 2005. 
10 Gerritsen & Rensink, 2004 
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bos.11 Ze komen voor vanaf de Late Bronstijd tot de Vroeg-Romeinse tijd. De Vroege en 
Midden-IJzertijd is de bloeiperiode. In de eerste fase liggen de boerderijen in de akkers. 
Om de zoveel jaar verplaatsen ze zich (zwervende erven).12 Vanaf de Late IJzertijd worden 
de grafvelden kleiner en liggen niet meer zo prominent en centraal in het landschap; van 
grote urnenvelden schakelt men over naar veel kleinere grafveldjes. Ook wordt het 
landbouwsysteem intensiever, door meer bemesting en grondbewerking. Uiteindelijk 
akkert men op de wallen van de Celtic Fields, die door de tijd heen steeds breder en 
zwaarder worden. 13  
 
In de Romeinse Tijd valt Drenthe zelf buiten het Romeinse rijk en maakt het deel uit van 
het Vrije Germanië. Het gebied wordt wel beïnvloed door de Romeinse cultuur, door 
handelscontacten via onder andere de Friezen, die op hun beurt veel handelscontacten 
hebben met de Romeinen. Er ontstaat een regionale en lokale elite en verschillen in 
grootte van huizen, nederzettingen en welstand worden zichtbaar. Plaatselijk komen zeer 
grote huizen voor. Men wordt steeds minder afhankelijk van de kwaliteit van de grond. Er 
ontwikkelen zich zelfstandige erven, gehuchten en kleine dorpen. De bijbehorende 
territoria vertonen hoogstwaarschijnlijk al enige overeenkomst met de latere marken. Een 
erf kan bestaan uit een boerderij, een bijgebouw, hutkommen en spiekers.  
In de 4e en 5e eeuw is, als gevolg van waarschijnlijk verschillende oorzaken, in grote 
delen van Nederland sprake van een afname van de bevolking. Ook in Drenthe lijken in de 
loop van de 5e eeuw veel nederzettingsterreinen te zijn verlaten, al wijzen vondsten in 
enkele grafvelden op een voortgezette of hernieuwde bewoning in de nabijheid van 
eerdere nederzettingen.  
Vanaf de 11e eeuw bezit de bisschop van Utrecht zowel de geestelijke als de wereldlijke 
macht in Drenthe. Dan wordt ook voor het eerst in steen gebouwd, wat eerder niet 
gebruikelijk was in Drenthe. Anders dan voorheen blijven de Drentse dorpen vanaf circa 
1200 na Chr. min of meer op dezelfde plaats, dat wil zeggen op de plaats van de huidige 
dorpen. De meeste dorpen hebben eenzelfde structuur, waarbij de bouwlanden radiaal 
om de kern, het dorp met een aantal boerderijen, zijn gelegen: de essen. De dorpen zijn 
zogenaamde brinkdorpen. Hierbij ligt het dorp rondom een brink: een weg die de 
boerderijen met de es en de weidegronden verbond en waarop het vee 's ochtends en 's 
avonds werd verzameld en ingeschaard14. Het dorp Zeegse is een voorbeeld van een gaaf 
brinkdorp. 
 
Historische kaarten 
Op de kaart uit de Altlas van Huguenin (1819-1829) is de Schipborgerweg al te zien. Het 
plangebied is in deze periode nog niet in cultuur gebracht, en bestaat uit heidevelden en 
stuifzandgebieden. Rondom het Zeegser Loopje ligt veen. De gronden rondom het 
Schipborgse Diep zijn in cultuur gebracht al weidegrond. De Zeegse Esch is duidelijk te 
herkennen als akkergebied. Op het kaartbeeld op de kadastrale minuut (1811-1830) is de 
situatie vergelijkbaar (afbeelding 6). 

                                                                  
11 Spek 2004, 150 
12 Spek 2004, 117. 
13 Spek 2004, 149, 151-153 
14 Gerding et al, 2010 
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Afbeelding 6. Het plangebied op de Atlas van Huguenin (1819-1829).  

 
Op de kaart uit 1902 is te zien dat de percelen ten noorden van het plangebied zijn 
beplant met bos. Ten oosten van het plangebied is de turfwinning in het Siepelveen in 
volle gang. Het kaartbeeld in 1917 is identiek (afbeelding 7). In de eerste helft van de 20e 
eeuw veranderd er vrijwel niets in het kaartbeeld. Wel is vanaf de jaren '30 het hotel 
Duinoord hier aanwezig. In 1949 is het bos verdwenen en zijn de percelen weer in gebruik 
als heide. Op de kaarten vanaf 1954 is te zien dat het plangebied en omgeving 
langzamerhand wordt ingericht als recreatiegebied: er zijn diverse vakantiewoningen te 
zien rond het plangebied, en het heide- en stuifduinengebied rondom de Schipborgerweg 
is ontsloten door middel van wegen en paden (afbeelding 8). 
 

  
Afbeelding 7 (links) en 8 (rechts). De situatie in 1917 (l.) en ren 1954 (r.).  
 

Op de kaarten uit 1960 en 1970 is ten noorden van de Schipborgerweg het 
recreatieterrein Molenkamp zichtbaar. Het wegenpatroon is dan gelijk aan de huidige 
situatie (afbeelding 9). 
 



 
 
 

 projectnr. 217148 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/39 
 mei 2010 revisie 00 BO en IVO-overig t.b.v. de herinrichting van recreatieterrein 'De Molenkamp' te Zeegse 

   
 
 

 

arch2.1 Vakgroep Archeologie  blad 18 van 40 

 

 

 
Afbeelding 9. Situatie in 1970.  
 

Op de topografische kaarten vanaf 1991 is de situatie vergelijkbaar met de huidige 
situatie.  
 

2.1.5 Huidig en toekomstig gebruik 

Huidig gebruik plangebied 
Het plangebied bestaat uit een camping. Het noordelijke deel (circa éénderde van het 
totale oppervlak ) is bebost. Ten zuiden en oosten van het plangebied ligt een heide-
/stuifzandgebied). 
 
Consequenties toekomstig gebruik 
In de toekomst zullen in het plangebied recreatiewoningen worden gerealiseerd. Deze 
recreatiewoningen zullen op het terrein van camping De Molenkamp komen te liggen. Bij 
de graafwerkzaamheden in het kader van de aanleg van de recreatiewoningen zal de 
bodem worden verstoord. Eventueel aanwezige archeologische resten worden in dit 
proces bedreigd. 
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2.2 Bekende archeologische waarden 

Eerder onderzoek 
In het plangebied heeft eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden. In 2008 heeft 
Grontmij BV een bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van het 
plangebied De Molenkamp ((OM-nr. 29266)15. Hierbij is een beknopte inventarisatie 
gemaakt van de reeds bekende gegevens. 
 
In het plangebied zelf zijn tot nu toe geen archeologische waarnemingen gedaan. In de 
nabije omgeving van het plangebied is één geregistreerd terrein met een archeologische 
status (een zogenaamd AMK-terrein) gelegen (tabel 1). Tevens zijn er meerdere 
waarnemingen gedaan (tabel 2). De ligging van het terrein en de waarnemingen zijn 
aangegeven op kaart 217148-ARCHIS. Voor een overzicht van de AMK-terreinen en 
waarnemingen in de wijdere omgeving van het plangebied wordt verwezen naar 
respectievelijk bijlage 3A en 3B. 
 
 
Tabel 1: Terreinen met een archeologische status  
CMA-nr Object/complextype Datering Status 
14429 Historische dorpskern Zeegse Late Middeleeuwen Hoge archeologische 

waarde 

 
Tabel 2: Overzicht waarnemingen 
 
CAA-nr. Object Beginperiode Eindperiode 
238892 Houten wiel aangetroffen in veen, 

precieze locatie niet bekend, geen 
verdere details bekend 

Onbekend onbekend 

238943 Bronzen schalen (2) en een tinnen 
beker, precieze locatie niet bekend 

Nieuwe tijd Nieuwe tijd 

238983 Vuursteen: pijlpunt. Aangetroffen op 
stuifduin langs uitblazingsven 
'Siepelveen' 

Neolithicum Neolithicum 

 
Op basis van de reeds bekende archeologische waarden kan worden gesteld dat nabij het 
plangebied slechts één waarneming is gedaan waarvan de context bekend is. Op een 
stuifduin rondom het Siepelveen is een pijlpunt uit het Neolithicum aangetroffen. In de 
wijdere omgeving zijn bewoningssporen aangetroffen uit het Midden-Neolithicum 
(hunebed tussen Tynaarlo en Zeegse, terrein met nederzettingssporen ten zuidoosten van 
Zeegse), de Bronstijd (grafheuvel ten noordwesten van Zeegse) en de IJzertijd (urnenveld 
ten zuidoosten van Zeegse).  
 

                                                                  
15 Praamstra & De Krijger, 2008 
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2.3 Archeologische verwachting en -beleid 

2.3.1 Archeologische verwachtingskaarten 

IKAW 
De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is een door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed opgestelde kaart waarop aan de hand van eerder gedane 
archeologische waarnemingen en de bodemkundige gegevens is aangegeven wat de kans 
is in een bepaald gebied archeologie aan te treffen: laag, middelhoog of hoog. Zoals de 
naam al aangeeft gaat het hier - vanwege schaal en extrapolatie - slechts om een ruwe 
indicatie. 
 
Op de IKAW ligt het plangebied (camping De Molenkamp) geheel in een zone met een 
hoge trefkans ten aanzien van archeologische resten. Zie ook tekening 217148-ARCHIS. 
 
Gemeentelijke verwachtingskaart 
De Gemeente Tynaarlo heeft een eigen verwachtingskaart. De verwachtingswaarde komt 
op deze kaart overeen met die van de IKAW16. 
 

2.3.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 

 
Datering 
In het plangebied kunnen archeologische resten worden verwacht uit de periode 
Paleolithicum - Nieuwe tijd. 
 
Complextype 
Paleolithicum-Mesolithicum: De complextypen die kunnen worden verwacht hangen 
samen met een mobiele leefwijze, zoals kampjes en resten van de productie van 
vuurstenen werktuigen. 
 
Neolithicum-Bronstijd: De complextypen die kunnen worden verwacht hangen samen met 
een sedentair, agrarisch bestaan. Het betreft voornamelijk nederzettingen, vlakgraven en 
grafmonumenten. In kleinschalige depressies (veentjes) kunnen resten van rituele 
activiteiten worden aangetroffen (rituele deposities).  
 
IJzertijd-Vroege Middeleeuwen: Uit deze perioden worden complextypen verwacht die 
samenhangen met bewoning, begravingen en agrarische activiteiten, zoals 
nederzettingen of nederzettingsresten, grafvelden of graven en Celtic Fields.  
 
Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd: Op basis van historisch kaartmateriaal blijkt dat het 
plangebied onderdeel was van de woeste gronden: heide en stuifzandgebieden met 
kleine veendepressies. Hierdoor worden vooral resten verwacht van extensief agrarisch 
gebruik. 
 
Omvang 
50 tot enkele duizenden vierkante meters 

                                                                  
16 Gerding et al, 2010 
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Diepteligging 
De archeologische resten worden vanaf het maaiveld tot een diepte van 25 cm in de 
onverstoorde C-horizont verwacht.  
 
Locatie 
De verwachte resten kunnen in het gehele plangebied worden aangetroffen.  
 
Uiterlijke kenmerken 
Paleolithicum-Neolithicum: Vuursteenvindplaatsen bestaan uit een strooiing van 
vuurstenen werktuigen en resten van productie van deze werktuigen (afslagen, kernen).  
 
Bronstijd-Middeleeuwen: Resten van nederzettingen kunnen bestaan uit grondsporen en 
vondsten, zoals paalgaten, haardkuilen, huttenleem, aardewerk, afvalkuilen, 
waterputten, etc. Begravingresten kunnen bestaan uit urnen, botmateriaal, resten van 
grafheuvels. Agrarische activiteiten kenmerken zich in het geval van Celtic Fields met 
name door opgeworpen heuveltjes, ploeg- en eerdsporen en eventueel resten van 
agrarische werktuigen zoals sikkels e.d. 
 
Rituele deposities bestaan uit één of meerdere voorwerpen die bewust zijn achtergelaten. 
Het betreft veelal werktuigen (bijlen, dissels) en wapens. Deze zijn soms gebruikt, en 
soms ongebruikt of zelfs niet-functioneel (speciaal voor het offer gemaakt). 
 
Mogelijke verstoringen 
Het campingterrein is bebost geweest, mogelijk heeft er enige mate van verstoring 
plaatsgevonden door de werking van wortels. Ook bij de aanleg van de 
campingvoorzieningen zal enige mate van verstoring hebben plaatsgevonden. Ter hoogte 
van de panden van hotel Duinoord zal de bodem zijn verstoord als gevolg van de aanleg 
van de panden. De omliggende gronden zullen evenwel slechts in beperkte mate zijn 
verstoord.  
 

2.4 Advies voor vervolgonderzoek 

In het plangebied is sprake van een hoge archeologische verwachting. In het plangebied 
kunnen vindplaatsen worden aangetroffen uit de periode Paleolithicum - Nieuwe Tijd. 
Bovendien kan een breed scala aan complexen worden aangetroffen, variërend van 
nederzettingen tot grafstructuren en rituele deposities in kleine depressies.  
 
De hoge algemene verwachting geldt alleen als er sprake is van een (deels) intact 
bodemprofiel. De mate van intactheid van het bodemprofiel dient te worden vastgesteld 
door middel van een inventariserend veldonderzoek - verkennende fase. Hierbij dienen 6 
boringen per hectare te worden verricht, waarbij gelet wordt op de aanwezigheid van 
podzolbodems, dekzandopduikingen, veenrestanten en intacte cultuurlagen. Hierdoor 
kunnen kansrijke en kansarme zones ten aanzien van vindplaatsen worden vastgesteld.  
Worden in het plangebied kansrijke zones aangetroffen dan worden deze zones 
vervolgens door middel van een karterend booronderzoek onderzocht. De boringen van 
het karterend booronderzoek worden in een 20 bij 25 m grid gezet. In de boringen wordt 
met name gelet op de aan- of afwezigheid van een podzolbodem en de aan- of 
afwezigheid van archeologische indicatoren. Deze boringen worden gezet met een 
Edelman van 12/15 cm en de relevante opgeboorde grondlagen dienen te worden gezeefd 
over een zeef met een maaswijdte van 4mm. Op basis van de resultaten van het 
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verkennend en karterend onderzoek worden adviezen geformuleerd ten aanzien van de 
noodzaak en de opzet van een eventueel vervolgonderzoek of planaanpassing / 
planinpassing.  
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3 Veldonderzoek 

3.1 Doel- en vraagstelling 

Doel van het inventariserend veldonderzoek door middel van boringen - verkennende fase 
- is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting uit het 
bureauonderzoek en het vaststellen in hoeverre archeologische resten aanwezig (kunnen) 
zijn op het recreatieterrein (camping) De Molenkamp. Doel van het karterend 
booronderzoek is het vaststellen van de aan- of afwezigheid van vindplaatsen in de zones 
die op basis van het verkennend booronderzoek als kansrijk zijn aangemerkt. Het doel 
van de kartering is de gebieden met een concrete archeologische verwachting nader te 
omgrenzen. Bij aantreffen van vindplaatsen zal worden gepoogd, deze vindplaatsen te 
waarderen (intactheid, gaafheid, omvang, datering).  
 
Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 
 

1. Wat zijn de lithologische en bodemkundige kenmerken van het plangebied en 
wat is de aard, diepte en spreiding van bodemverstoringen? 

2. Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische 
indicatoren aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, 
conserveringstoestand en datering van deze indicatoren/vindplaats? 

3. Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich 
en wat is de maximale diepte? 

4. Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen? 
5. In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door 

realisatie van de voorgenomen maatregelen in het gebied?  
6. Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 
7. In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de 

verwachtingen van de bureaustudie? 
8. Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit 

kan deze bestaan? 
  

3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze 

Verkennend booronderzoek 
Het verkennend veldwerk is op 17 maart uitgevoerd door drs. A. Vissinga (KNA-
archeoloog) en drs. H.E. Bouter (fysisch geograaf). De weersomstandigheden waren goed. 
 
Er zijn in totaal 29 verkennende boringen geplaatst. De boringen zijn doorgezet tot 1 à 2 
m diepte, afhankelijk van de bodemopbouw. Er is geboord tot minimaal 25 cm in de 
onverstoorde ondergrond. Indien de bodemopbouw wees op stuifzand, is tot grotere 
diepte geboord om eventuele ondergestoven oude oppervlaktelagen/bodems op te 
sporen. Hierbij is rekening gehouden met een maximale verstoringdiepte van 2 m in 
verband met de voorgenomen herinrichting van het plangebied.  
  
De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 8 cm. De 
bodembeschrijving is uitgevoerd volgens het NEN-5140 protocol. Er is gelet op de mate 
van intactheid van het bodemprofiel, het voorkomen van bodemvorming en het 
voorkomen van eventueel ondergestoven bodems. De opgeboorde grond is gecontroleerd 
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op archeologische indicatoren zoals vuursteen, aardewerk, houtskool, huttenleem etc. Dit 
is geschied door middel van snijden of brokkelen. De boorstrategie voldoet aan de 
Leidraad Karterend Booronderzoek (SIBK).  
 
De boringen liggen in een verspringend driehoekgrid van 40 bij 35 m. De boringen zijn 
volgens het boorplan gezet en in het veld is de positie van de boringen ingemeten ten 
opzichte van wegen en paden.  
 
Karterend booronderzoek 
Het karterend veldwerk is op 17 en 18 mei uitgevoerd door drs. A. Spoelstra (archeoloog) 
en drs. I.N. Kaptein (KNA-archeoloog). De weersomstandigheden waren goed. 
 
Er zijn in totaal 37 karterende boringen geplaatst. De boringen zijn doorgezet tot 1 à 2 m 
diepte, afhankelijk van de bodemopbouw. Er is geboord tot minimaal 25 cm in de 
onverstoorde ondergrond.  
  
De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De 
bodembeschrijving is uitgevoerd volgens het NEN-5140 protocol. De opgeboorde grond is 
gecontroleerd op archeologische indicatoren zoals vuursteen, aardewerk, houtskool, 
huttenleem etc. Dit is geschied door middel van een zeef met een maaswijdte van 4 mm. 
De boorstrategie voldoet aan de Leidraad Karterend Booronderzoek (SIBK).  
 
De boringen liggen in een verspringend driehoekgrid van 25 bij 20 m rondom de 
verkennende boringen waar een (deels) intact bodemprofiel is aangetroffen. In het veld is 
de positie van de boringen ingemeten ten opzichte van wegen en paden.  
 
De hoogteligging van alle boringen is bepaald met behulp van de AHN viewer 
(www.ahn.nl). De hoogteligging is hiermee niet exact bepaald voor de boorpunten, echter 
het geeft wel een goed beeld van de variatie in hoogte over het plangebied. 
 
De gegevens zijn in het veld digitaal ingevoerd in het programma Field H/PC Module voor 
Boormanager en TerraIndex op een Psion WorkAbout Pro. De boorbeschrijvingen zijn op 
kantoor ingelezen in TerraIndex voor verdere bewerking. 
In het veld is tevens het reliëf geïnspecteerd en er is gelet op zichtbare verstoringen aan 
de oppervlakte. Plaatselijk bleken er stenen vloertjes en puin voor te komen. Om deze te 
ontwijken zijn enkele boringen een paar meter verplaatst. 
Alle veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie, versie 3.1 (VS03).  
 

3.3 Resultaten 

3.3.1 Bodemopbouw 

De bodemopbouw is weergegeven in de tabellen 3 en 4, de kaart 217148-S1 in de 
kaartbijlage en bijlage 4 (boorstaten). 
 
In het plangebied is matig fijn, zwak tot sterk siltig en goed gesorteerd zand aangetroffen 
dat wordt geïnterpreteerd als dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) en 
deels stuifzand (Laagpakket van Kootwijk, Formatie van Boxtel). Naar onderen toe komen 
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plaatselijk lemiger zandlagen voor. Op circa 1,7 m -mv komt keileem voor (Laagpakket 
van Gieten, Formatie van Drenthe).  
 
De bodemopbouw is verschillend in het zuidelijke en noordelijke deel van het terrein.  
 
Noordelijke deel 
In het noordelijke, beboste deel van het recreatieterrein (zie kaart 217148-S1), is een 
intacte podzolbodem aangetroffen in de ondergrond (verkennende boringen 5, 6, 9, 18, 
19, 28, 29; karterende boringen 3, 11, 15, 18, 21, 23 en 29). De top van deze podzol ligt 
op 0,45 tot 0,85 m -mv, behalve vlak langs de Zeegsersteeg waar de podzol tamelijk diep 
ligt op 1,20 tot 1,45 m -mv (verkennende boringen 6 en 29). De oude podzolbodem is 
circa 0,50 m dik en vrij intact. Boven de podzolbodem ligt over het algemeen een 
geroerde, bruingrijze zandlaag. Echter aan de noordkant van het plangebied 
(verkennende boringen 8, 19, 28 en 29; karterende boringen 1, 2, 3, 4,  5, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 21, 23, 24, 25, 26 en 29) ligt direct op de podzol een onverstoorde laag 
geelgekleurd fijn zand met daarop de bouwvoor. Dit wijst op overstuiving van de 
podzolbodem.  
 
De podzolbodem heeft de volgende kenmerken: van boven naar beneden komt eerst een 
dunne, zwartgekleurde sterk humeuze laag voor. Dit is een voormalige humusrijke 
bovenlaag (Ah-horizont). Daaronder ligt een duidelijke, lichtgrijze uitspoelingslaag (E-
horizont, circa 0,10 m dik), vervolgens een donkerbruine tot lichtbruine B-horizont (0,20 à 
0,30 m dik), een geelbruine gevlekte B/C-horizont (circa 0,10 m dik) en vervolgens het 
onverstoorde dekzand (C-horizont). Bij boring 7 zijn de bovenste bodemhorizonten 
Ah/E/B geroerd.  
 
De locaties met oude podzolbodems in de ondergrond zijn aangegeven op de kaart 
217148-S1. Hierop is tevens aangegeven waar de podzol is overstoven.    
 

 
Afbeelding 10a en 10b. Noordelijk deel van plangebied (foto links vanaf Akkerweg richting NO, foto rechts vanaf 
boring K03 richting noordwesten ).  

 
Zuidelijke deel 
In het zuidelijk deel (circa tweederde) van het terrein (zie kaart 217148-S1) komt 
voornamelijk een A/C-profiel voor. De bouwvoor (A-horizont) is circa 0,25 tot 0,50 m dik 
en bestaat uit humeus, zwak siltig matig fijn zand met enige planten-/wortelresten. 
Hieronder ligt het onverstoorde, geelgekleurde dekzand. Bij verkennende boring 1 in de 
zuidwesthoek bij de ingang van het recreatieterrein is de bodem relatief diep verstoord 
tot 0,90 m -mv. 
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Bij de verkennende boringen 7, 15 en 22 en karterende boringen 13, 24, 25 en 32 is wel 
nog een dun podzolrestant gevonden dicht bij het maaiveld. Een B-of B/C-horizont ligt 
hier op 0,10 à 0,30 m -mv. Enig loodzand is te herkennen in de bouwvoor. Hier is de 
podzol half opgenomen in de bouwvoor en duidelijk sterker verstoord dan in het 
noordelijk deel van het plangebied.  
 
Tabel 3. Globale bodemopbouw noordelijk (bebost) deel  
diepteligging in 
cm –mv 

textuur laag stratigrafie 

0-20 zwak humeus, zwak siltig, matig fijn 
zand met plantenresten 

bouwvoor - Ap horizont  

20-80 zwak siltig, matig fijn zand 
 
 
 

stuifzand, onverstoord - C-
horizont 
 
of  geroerde/opgebrachte 
laag: stuifzand en/of 
dekzand 

Laagpakket van 
Kootwijk, Formatie 
van Boxtel 

80-140 
 
 

zwak tot sterk humeus, zwak siltig, 
matig fijn zand 
 
 

podzolbodem, gevormd in 
top van dekzand 
(Ah/E/B/BC-horizont) 
 

Laagpakket van 
Wierden, Formatie 
van Boxtel 

140-170 zwak siltig, matig fijn zand onverstoorde dekzand Laagpakket van 
Wierden, Formatie 
van Boxtel 

 
Tabel 4. Globale bodemopbouw zuidelijk deel (geëgaliseerd/afgegraven deel) 
diepteligging in 
cm –mv 

textuur laag/bodemhorizont stratigrafie 

0-30 humeus, zwak siltig, matig fijn zand 
met plantenresten 

bouwvoor -Ap horizont  

30-170 zwak tot sterk siltig matig fijn zand onverstoord dekzand - 
C-horizont, 
plaatselijk een podzolrestant 
op 30 tot 60 cm -mv 
 

Laagpakket van 
Wierden, Formatie 
van Boxtel 

170-180* 
(maximale 
boordiepte) 

grindhoudend leem keileem Laagpakket van 
gieten, Formatie 
van Drenthe 

*diepteligging van het keileem is bepaald aan de hand van één diepe boring (nr. 27)  
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Afbeelding 11. Zuidelijk deel met voormalige kampeerplaatsen overgaand in noordelijk beboste deel van het 
plangebied.  

 
 

 
Afbeelding 12. aangeboorde podzol B-horizont (grijze zand bovenin boorkop is meegekomen met het boren). 
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Afbeelding 13. Bodemprofiel boring K09. Afbeelding 14. Bodemprofiel boring K15. 
Hier is een dikke laag stuifzand te zien boven Een oude A-horizont met podzolvorming wordt 
een zeer organische oude A-horizont. bedekt door een geroerde zandlaag. 
 

  
Afbeelding 15. Bodemprofiel boring K18. Afbeelding 16. Bodemprofiel boring K29. 
Ook hier een geroerde zandlaag boven een Hier is de oude A-horizont met podzolering 
oude A-horizont met podzolering. bedekt met stuifzand. 

 
Bodemverstoring 
De bodemopbouw, in combinatie met de hoogtegegevens (AHN) en veldwaarnemingen 
duiden op afgraving/egalisering in het zuidelijke deel van het terrein. Het zuidelijke deel 
ligt ongeveer op +4,4 tot +4,6 m t.o.v. NAP en is nagenoeg vlak. Het noordelijke, beboste 
deel heeft iets meer reliëf en ligt op +5,2 tot +5,6 m t.o.v. NAP.  
 
De veldresultaten wijzen erop dat in het zuidelijk deel van het plangebied door 
egalisering en afgraving de oorspronkelijke podzolbodem in het dekzand grotendeels is 
verdwenen.  
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Bodemtype 
Het bodemtype is een vlakvaaggrond met in de ondergrond (in een deel van het 
plangebied) een haarpodzolgrond. Er is hier sprake van een goed ontwaterde 
dekzandgrond. De haarpodzolgrond wordt gekenmerkt door een duidelijke 
uitspoelingslaag (E-horizont) en hieronder liggende B-horizont. In tegenstelling hiermee 
heeft de veldpodzol, die in deze regio veel voorkomt, over het algemeen een E/B-horizont, 
waarbij sprake is van uit- en inspoeling in dezelfde laag. De veldpodzolen komen voor op 
de iets lagergelegen, nattere gronden. 
 
Zandverstuivingen 
Aan de oostkant van het plangebied liggen iets hoger gelegen en duidelijk aanwezige 
stuifduinen. Het zand is verstoven vanuit uitblazingsvlakten waaronder ‘Siepelveen’ 
In het gebied direct ten oosten van het plangebied heeft op het stuifzand weer 
podzolering plaatsgevonden. Zo is een tweede, vrij dunne, recente podzol gevormd boven 
de oudere podzolbodem. De oudere podzolbodem die gevormd is in het dekzand (afgezet 
in het Weichselien) ligt op ongeveer een halve meter onder maaiveld. Deze is te correleren 
met de podzolbodem die is aangetroffen in het plangebied. 
 
Bodem, landschap en relatie met de archeologie 
De bodemopbouw is in overeenstemming met de topografische ligging, op een 
dekzandrug aan de rand van een beekdal.  
 
Op de dekzandruggen kan er reeds in het Paleolithicum bewoning zijn geweest, afgaande 
op eerdere archeologische vondsten. Geconcludeerd kan worden dat op plaatsen waar 
een intacte podzol in het dekzand is gevonden (voornamelijk in het noordelijk deel van 
het plangebied), het oude oppervlak van de dekzandrug goed bewaard is gebleven, en 
hiermee mogelijk ook aanwezige archeologische resten (vanaf het Paleolithicum). Deze 
zouden in of op de podzolbodem kunnen liggen maar mogelijk ook net eronder. 
 
Door de waarschijnlijke vergraving van de podzolbodem (en bovenliggende lagen) in het 
zuidelijk deel van het plangebied is hier de kans kleiner dat archeologische resten 
bewaard zijn gebleven. Een eventuele vindplaats zou dan al aangeroerd moeten zijn. 
Weliswaar kunnen diepe grondsporen in het dekzand nog aanwezig zijn. 
 

3.3.2 Archeologie 

Tijdens het veldonderzoek zijn in de boringen geen archeologische indicatoren 
aangetroffen. Ook zijn er geen vegetatie- of cultuurlagen aangetroffen. Het plangebied is 
in het noordelijk deel bebost en in het zuidelijk deel met gras begroeid. Tevens liggen er 
diverse betegelde platforms verspreid over het terrein. Hierdoor kon geen 
oppervlaktekartering worden uitgevoerd. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusies 

Bureauonderzoek 
In het plangebied is sprake van een hoge archeologische verwachting. In het plangebied 
kunnen vindplaatsen worden aangetroffen uit de periode Paleolithicum - Nieuwe Tijd. 
Bovendien kan een breed scala aan complexen worden aangetroffen, variërend van 
nederzettingen tot grafstructuren en rituele deposities in kleine depressies. De hoge 
algemene verwachting geldt alleen als er sprake is van een intact bodemprofiel.  
 
Veldonderzoek 
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek kunnen de volgende antwoorden op de 
onderzoeksvragen worden geformuleerd. 
 
1. Wat zijn de lithologische en bodemkundige kenmerken van het plangebied en wat is de 
aard, diepte en spreiding van bodemverstoringen? 
In het noordelijke, beboste deel van het recreatieterrein, nabij de Zeegsersteeg (zie kaart 
217148-S1 in de kaartenbijlage), is een intacte podzolbodem aangetroffen in de 
ondergrond (verkennende boringen 5, 6, 9, 18, 19, 28, 29; karterende boringen 3, 11, 15, 
18, 21, 23 en 29). Daarboven ligt stuifzand en een geroerde, mogelijk deels opgebrachte 
zandlaag. In het zuidelijk deel van het terrein komt voornamelijk een A/C-profiel voor. De 
bodemopbouw en hoogteligging wijzen erop dat in het zuidelijk deel door egalisering en 
afgraving de oorspronkelijke podzolbodem in het dekzand grotendeels is verdwenen. 
Verder is met name bij de ingang van het recreatieterrein en de gebouwtjes de bodem 
diep verstoord (circa 1m -mv). 
 
2. Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische 
indicatoren aangetroffen die hierop kunnen wijzen?  
Nee. 
 
3. Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat 
is de maximale diepte?  
Niet van toepassing. 
 
4. Waaruit bestaan of bestaan deze archeologische laag of lagen?  
Niet van toepassing. 
 
5. In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van 
de voorgenomen maatregelen in het gebied?  
Door realisatie van een luxe recreatiecomplex en de gepaard gaande vergraving van de 
bodem kan een eventueel aanwezige vindplaats sterk worden verstoord.  
 
6. Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 
Niet van toepassing 
 
7. In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen 
van de bureaustudie? 
De verwachting dat er mogelijk overstoven en intacte podzolen voorkomen in de top van 
het dekzand, is uitgekomen voor een deel van het plangebied. Het veldonderzoek levert 
meer informatie over de ligging van intacte bodems.  
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De aanwezigheid van archeologische resten uit de periode vanaf het Paleolithicum werd 
verwacht, maar deze zijn met het huidige onderzoek niet aangetroffen.  
 
8. Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze 
bestaan? 
Er wordt geadviseerd het plangebied vrij te geven wat betreft archeologie.  
 

4.2 Waardering en selectieadvies 

Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van vindplaatsen 
tijdens het  verkennend en karterend booronderzoek wordt geen nader onderzoek 
aanbevolen. Het advies is daarom om het plangebied vrij te geven wat betreft archeologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met betrekking tot de bevindingen/aanbevelingen van onderhavig onderzoek dient 
contact opgenomen te worden met het bevoegd gezag. In dit geval de provinciaal 
archeoloog van Drenthe, dr. W. A. B. van der Sanden, (tel. 0592-305932). 
 
Ook voor vrijgegeven plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft 
dan vaak kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen 
worden opgespoord. Op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 dient zo 
spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ARCHISmeldpunt, telefoon 033-4227682. Een 
vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan ook.  
 
 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Heerenveen/Almere, mei 2010 

Selectieadvies 
 

Er wordt in het plangebied Recreatieterrein 'De Molenkamp' te Zeegse geadviseerd 
om het terrein vrij te geven wat betreft archeologie. Dit ter beoordeling aan het 

bevoegd gezag. 
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Bijlage 1 : Archeologische perioden 
 
Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling 
van de bewonersgeschiedenis in Nederland geschetst. 
Gedurende het Paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) 
onze streken tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam 
en vaak door latere omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in 
kleine groepen en maakten gebruik van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-
verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op 
andere locaties.  
In het Mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige 
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie 
tot ontwikkeling kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de 
mensen als jager-verzamelaars rond. Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de 
jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.  
De hierop volgende periode, het Neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een 
overschakeling van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische 
levenswijze. Deze omwenteling ging gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, 
zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van aardewerk.  
Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot 
gevolg dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het Neolithicum zijn verschillende 
grafmonumenten bekend, zoals hunebedden en grafheuvels. 
Het begin van de Bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen 
voorwerpen, zoals bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. 
Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van dat uit andere 
perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De grafheuveltraditie die tijdens het 
Neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond 1200 voor Chr. 
vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten 
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel. 
In de IJzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de 
Bronstijd traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale 
veranderingen op. De mensen woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van 
enkele huizen. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic 
fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in gebruik genomen door mensen afkomstig 
van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand. Er zijn zogenaamde 
vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in 
urnenvelden.  
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven 
geschiedenis. In 47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. 
Ter controle van deze zogenaamde limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. 
De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al werd de invloed van de Romeinen steeds 
duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere infrastructuur. Onder meer ten 
gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat uiteindelijk leidde tot 
het instorten van de grensverdediging langs de Rijn. 
Over de Middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de Vroege Middeleeuwen (450-1000 na 
Chr.), zijn nog veel zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De 
politieke macht was na het wegvallen van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale 
hoofdlieden. Vanaf de 10e eeuw ontstaat er weer enige stabiliteit en is een toenemende 
feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische omstandigheden werd in 
deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze huidige 
steden en dorpen dateren uit deze periode. 
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als Nieuwe Tijd. 
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Bijlage 2 : AMZ-cyclus 
 
 
Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in de meeste gevallen uitgevoerd binnen het 
kader van de zogenaamde Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 
Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die elkaar kunnen opvolgen, 
afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. In de procedure wordt volgens 
een trechtermodel gewerkt. Het startpunt ligt eigenlijk al bij het bepalen van de 
onderzoeksplicht. Op diverse provinciale en landelijke archeologische waardenkaarten 
kan namelijk worden ingezien of het plangebied ligt in een zone met een archeologische 
verwachting. Indien dit het geval blijkt te zijn, dan zal er in het kader van de 
planprocedure onderzoek verricht moeten worden om te bepalen of er archeologische 
waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyslus 
(zie afb. 1 en 2) 
 

 
 
 
Afb. 1: de AMZ-cyclus 
 
 
 
De eerste fase: bureauonderzoek  
Uitgangspunt voor het bureauonderzoek is het vaststellen van een gespecificeerd 
verwachtingsmodel dat op detailniveau voor het plangebied aangeeft wat er aan 
archeologische vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel 
wordt bepaald of er een veldonderzoek nodig is en wat de juiste methode voor dit 
veldonderzoek zou moeten zijn om deze mogelijk aanwezige archeologische resten te 
kunnen aantonen. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
Afb. 2: proces van de AMZ 
 
 
De tweede fase: inventariserend veldonderzoek (IVO) 
Het inventariserend veldonderzoek kan worden opgesplitst in drie subfases.  
 
Fase 1. verkennend onderzoek 
In sommige gevallen wordt er gestart met een verkennend onderzoek. Een verkennend 
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en word feitelijk uitgevoerd omdat 
er bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om dit voldoende te 
kunnen onderbouwen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er te weinig bodemkundige of 
geologische gegevens zijn om binnen het plangebied de verwachtingswaarden te kunnen 
onderbouwen of zelfs überhaupt tot een verwachtingswaarde te komen. Met een 
verkennend onderzoek kan tot in detail de verwachtingswaarde worden aangebracht. 
Zodoende kan door terugkoppeling een aangescherpt verwachtingsmodel worden 
gemaakt en kan karterend veldonderzoek in een vervolgfase gerichter en daarmee ook 
kostenefficiënter worden ingezet.  
 
Fase 2. karterend onderzoek 
In de regel wordt er gestart met een karterend onderzoek. Dit veldonderzoek dient om het 
verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek te toetsen en eventueel aanwezige 
vindplaatsen op te sporen. Het onderzoek wordt vrijwel altijd vlakdekkend uitgevoerd 
door middel van boringen en/of oppervlaktekarteringen of proefsleuven. Het resultaat is 
in de regel een overzichtskaart met de resultaten van het onderzoek. Eventueel 
aangetoonde vindplaatsen worden daarbij aangegeven. Indien er geen archeologische 
vindplaatsen worden aangetroffen of wanneer bijvoorbeeld al blijkt dat deze geheel zijn 



 
 
 
 
 
 

 

   

verstoord, dan wel van geen waarde zijn, is dit meestal ook het eindstadium van de AMZ-
cyclus. 
Als er wel archeologische vindplaatsen worden aangetroffen of het blijkt uit de 
onderzoeksgegevens dat deze met zeer grote zekerheid kunnen worden verwacht, dan 
dient er een waardestellend onderzoek te worden uitgevoerd. Meestal is van de 
vindplaatsen die bij een karterend onderzoek zijn aangetroffen nog slechts in beperkte 
mate bekend wat de waarde ervan is.  
 
Fase 3. waarderend onderzoek 
Een waarderend onderzoek dient de fysieke kwaliteiten van een eerder aangetoonde of 
reeds bekende archeologische vindplaats vast te stellen en dient te leiden tot een 
waardestelling. Voor een waardestelling is het van belang om in elk geval de aard van de 
vindplaats, de exacte begrenzing in omvang en diepteligging, de datering en de mate van 
conservering en intactheid te weten. Een waarderend onderzoek kan worden uitgevoerd 
door middel van boringen of proefsleuven. Wat de beste methode is hangt sterk af van de 
omstandigheden en de aard van de vindplaats. In de meeste gevallen worden er voor een 
waardestelling proefsleuven of proefputten gegraven. omdat met deze methode meer en 
betere informatie over de vindplaats kan worden verkregen dan met aanvullende 
booronderzoek. Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden 
aangelegd in de zones waar in de voorgaande onderzoeksfase aanwijzingen voor 
vindplaatsen zijn aangetroffen. 
 
De derde fase: Selectie en waardering 
Het eindresultaat van een waardestellend onderzoek is een selectieadvies waarin op 
basis van de waardestelling van de vindplaats(en) wordt aangegeven of een vindplaats 
behoudenswaardig is. Deze waardestelling geschiedt op basis van verschillende 
waarderingscriteria. De term behoudenswaardig is sterk gerelateerd aan de essentie van 
het rijks- en provinciaal beleid ten aanzien van de archeologische monumentenzorg. In 
eerste instantie gaat dit namelijk uit van het behoud van het bodemarchief in situ (ter 
plekke in de bodem). Alleen wanneer dit binnen een belangenafweging niet kan zal het 
stuk waardevol bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen te worden door middel 
van een opgraving. Dit wordt ook wel behoud ex situ genoemd. Wanneer behoud niet 
gewenst is vanwege een relatief gering waarde van de vindplaats(en) kan nog worden 
besloten om de bodemingrepen onder archeologische begeleiding te laten uitvoeren. Ook 
is het natuurlijk nog mogelijk dat er helemaal geen archeologisch onderzoek meer hoeft 
plaats te vinden en kan het terrein worden 'vrij gegeven'.  
Het bevoegd gezag zal op basis van het selectieadvies uiteindelijk aangeven welke 
maatregelen er dienen te worden genomen. Deze beslissing wordt het selectiebesluit 
genoemd. 
 
Plaats van de AMZ-cyclus in de planvorming 
Net als met andere omgevingsfactoren waarmee binnen de planvorming rekening 
gehouden dient te worden, is het ook voor de archeologie van belang om dit in een zo 
vroeg mogelijk stadium in te steken. Niet alleen is dit voor een aantal onderzoeksfasen 
vanwege provinciaal of gemeentelijk beleid al een vereiste, het geeft bovendien al vroeg 
inzicht in eventuele risico's qua exploitatie en potentiële vertragingen in een project.  
Indien er een middelhoge of hoge kans op de aanwezigheid van archeologische resten 
bestaat, zal het bevoegd gezag een inventariserend onderzoek verplicht stellen ten 
behoeve van de ruimtelijke onderbouwing. Dit onderzoek is gebaseerd op het specifieke 
verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek dat daaraan vooraf dient te gaan. In praktijk 
worden deze onderzoeken gecombineerd uitgevoerd en in één verslag gerapporteerd. 



 
 
 
 
 
 

 

   

Wanneer eenmaal een planprocedure is voorgenomen zal met het archeologisch 
onderzoek al kunnen worden begonnen. 
In principe kan het gehele inventariserend veldonderzoek, inclusief een selectieadvies, 
voorafgaand aan een planprocedure worden afgerond. Dit heeft als voordeel dat binnen 
het toekomstige plan de omvang van de archeologische vindplaats(en) definitief kan 
worden afgebakend en er, bij behoud in situ, de bestemming 'archeologische waardevol' 
kan worden opgenomen. Ook kunnen dan in bijvoorbeeld een aanlegvergunning 
specifieke voorschriften worden opgenomen om aantasting te voorkomen. In dit kader en 
deze planfase kan ook een voorschot worden genomen op inrichtingsmaatregelen 
(aanpassing van een eventueel al beschikbaar stedenbouwkundig ontwerp of het 
voorschrijven van bijvoorbeeld een groenzone, speelveld, parkeerplaatsen etc.). Indien dit 
mogelijk is kan ook worden voorgeschreven dat er archeologievriendelijk gebouwd dient 
te worden door aanpassing van funderingswijze of ander technische maatregelen. 
Het nadeel van het uitvoeren van een waardestellend veldonderzoek na de een 
planprocedure is dat daarmee ook de consequenties ervan pas later in beeld komen, wat 
leidt tot een aantal risico's. Vaak blijkt dan behoud in situ veel lastiger te zijn en is dit dan 
alleen met technische maatregelen nog mogelijk. Soms is alleen behoud ex situ door 
middel van opgravingen de enige nog resterende kostbare optie. 



 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bijlage 3a : ARCHIS: terreinen met archeologische status 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

   



  
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  

monumentnr. 93 
e n

 kaartblad + volgnr. 12E 002 complextype rafheuvel, onbepaald G
datering van datering tot  

 provincie Drenthe 
 
 plaats Schipborg 

Bronstijd: 2000 - 800 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

  Ne
 toponiem Strubbe  Kniphors os; De Strubben datering van datering tot 

gemeente Aa en Hunze complextype derzetting, onbepaald 
n tb

 coordinaten 241891 564927 IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

 monumentnr. 102 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  e n
 kaartblad + volgnr. 12E 015 complextype rafheuvel, onbepaald G
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Aa en Hunze 

plaats Gasteren 

  n
 coordinaten 240300 562962 

toponiem Gastere se Duinen ; Schipborgerweg 

 monumentnr. 1566 
  e n
 kaartblad + volgnr. 12E 026 complextype rafheuvel, onbepaald 

waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  
G

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Zuidlaren 

Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd midden A: 1800 - 1500 vC 

  
 toponiem Annertol; Zuidesch 

gemeente Tynaarlo 

 coordinaten 242447 566344 

 monumentnr. 1567 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  e n

kaartblad + volgnr. 12E 025 complextype rafheuvel, onbepaald  G
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

provincie Drenthe 

  n
 gemeente Tynaarlo complextype  

plaats Zuidlare  
Weg

toponiem Drieber  datering van datering tot   gen
 coordinaten 242659 565959 Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC 

 monumentnr. 1598 
  e n
 kaartblad + volgnr. 12E 003 complextype rafheuvel, onbepaald 

waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  
G

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Schipborg 

Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

  Urne
 toponiem Strubbe  Kniphors os; De Strubben datering van datering tot 

gemeente Aa en Hunze complextype nveld 
n tb

 coordinaten 242237 564687 Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

 complextype  Weg
 datering van datering tot 
 Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC 
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 monumentnr. 1599 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  e n

kaartblad + volgnr. 12E 004 complextype   Megalietgraf
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Aa en Hunze 

plaats Schipborg 

  n
 coordinaten 242023 564569 

toponiem Strubbe  Kniphorstbos; De Strubben;  

 monumentnr. 2003 
  e n
 kaartblad + volgnr. 12B 036 complextype rafheuvel, onbepaald 

waarde Terr in va  zeer hoge archeologische waarde 
G

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Zeegse 

Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

 
 toponiem

gemeente Tynaarlo 
 

 coordinaten 239700 564200 

 monumentnr. 2004 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische waarde e n

kaartblad + volgnr. 12E 045 complextype   Weg
 datering van datering tot 
 
 Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Nieuwe tijd: 1500 - 1950 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Aa en Hunze 

plaats Gasteren 

  
 coordinaten 240650 563977 

toponiem SCHAPENDRIFT 

 monumentnr. 2038 
  e n
 kaartblad + volgnr. 12E 032 complextype derzetting, onbepaald 

waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  
Ne

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Anloo 

Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 

  
 toponiem Strubbe  Kniphorstbos; Schipborgerweg 

gemeente Aa en Hunze 
n

 coordinaten 242075 564370 

 monumentnr. 8583 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  e n

kaartblad + volgnr. 12B 029 complextype   Megalietgraf
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Tynaarlo 

plaats Tynaarlo 

 toponiem Hunebedstraat 
 coordinaten 238261 566056 
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 monumentnr. 8584 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische waarde e n

kaartblad + volgnr. 12B 033 complextype rafheuvel, onbepaald  G
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Tynaarlo 

plaats Oudemolen 

  M
 coordinaten 238100 563990 

toponiem MOB-CO PLEX 

 monumentnr. 8594 
  e n
 kaartblad + volgnr. 12E A10 complextype derzetting, onbepaald 

waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  
Ne

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Anloo 

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 

  
 toponiem Strubbe  Kniphorstbos; Schipborgerweg 

gemeente Aa en Hunze 
n

 coordinaten 242482 564209 

 monumentnr. 8868 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische waarde e n

kaartblad + volgnr. 12B 015 complextype rafheuvel, onbepaald  G
 datering van datering tot 
 
 IJzertijd: 800 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Tynaarlo 

plaats Zeegse 

  ER
 coordinaten 238810 565670 

toponiem NOORD ESCH 

 monumentnr. 8871 
  e n
 kaartblad + volgnr. 12B 030 complextype rafheuvel, onbepaald 

waarde Terr in va  zeer hoge archeologische waarde 
G

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Tynaarlo 

Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

  
 toponiem DE ADD RST 

gemeente Tynaarlo 
ERHO

 coordinaten 238509 565751 

 monumentnr. 8872 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische waarde e n

kaartblad + volgnr. 12B 032 complextype rafheuvel, onbepaald  G
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Tynaarlo 

plaats Zeegse 

 toponiem WITVEEN 
 coordinaten 238700 565410 
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 monumentnr. 8897 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  e n

kaartblad + volgnr. 12B 038 complextype rafheuvel, onbepaald  G
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Aa en Hunze 

plaats Anloo 

  le
 coordinaten 239721 563466 

toponiem Oudemo nsche Diep 

 monumentnr. 8898 
  e n
 kaartblad + volgnr. 12B 039 complextype rafheuvel, onbepaald 

waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  
G

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Anloo 

Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

  
 toponiem Oudemo nsche Diep 

gemeente Aa en Hunze 
le

 coordinaten 239735 563484 

 monumentnr. 8900 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  e n

kaartblad + volgnr. 12B 041 complextype rafheuvel, onbepaald  G
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Aa en Hunze 

plaats Anloo 

  le
 coordinaten 239780 563498 

toponiem Oudemo nsche Diep 

 monumentnr. 8903 
  e n
 kaartblad + volgnr. 12B 044 complextype rafheuvel, onbepaald 

waarde Terr in va  zeer hoge archeologische waarde 
G

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Oudemolen 

Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

  
 toponiem HOOFDWEG 

gemeente Tynaarlo 

 coordinaten 239420 563840 

 monumentnr. 8904 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische waarde e n

kaartblad + volgnr. 12B 045 complextype rafheuvel, onbepaald  G
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Tynaarlo 

plaats Oudemolen 

 toponiem HOOFDWEG 
 coordinaten 239540 563970 
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 monumentnr. 8905 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische waarde e n

kaartblad + volgnr. 12B 046 complextype rafheuvel, onbepaald  G
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Tynaarlo 

plaats Oudemolen 

  
 coordinaten 239570 563820 

toponiem HOOFDWEG 

 monumentnr. 8906 
  e n
 kaartblad + volgnr. 12B 047 complextype rafheuvel, onbepaald 

waarde Terr in va  zeer hoge archeologische waarde 
G

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Oudemolen 

Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

  
 toponiem MOBILISATIE-COMPLEX 

gemeente Tynaarlo 

 coordinaten 238940 563920 

 monumentnr. 8909 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische waarde e n

kaartblad + volgnr. 12B 050 complextype rafheuvel, onbepaald  G
 datering van datering tot 
 
 Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Tynaarlo 

plaats Vries 

  
 coordinaten 239030 563750 

toponiem

 monumentnr. 8910 
  e n
 kaartblad + volgnr. 12B 051 complextype rafheuvel, onbepaald 

waarde Terr in va  zeer hoge archeologische waarde 
G

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Oudemolen 

Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

 
 toponiem

gemeente Tynaarlo 
 

 coordinaten 239080 563720 

 monumentnr. 8935 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  e n

kaartblad + volgnr. 12E 029 complextype derzetting, onbepaald  Ne
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Aa en Hunze 

plaats Schipborg 

 toponiem Strubbe  Kniphorstbos; De Strubben n
 coordinaten 242029 565860 
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 monumentnr. 8936 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  e n

kaartblad + volgnr. 12E 030 complextype derzetting, onbepaald  Ne
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

provincie Drenthe 

 
 Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 

plaats Schipborg 

 
 Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 

gemeente Aa en Hunze 

 toponiem Strubben Kniphorstbos; De Strubben 
 Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
 coordinaten 242208 565103 
 
 Onbekend Onbekend 

Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 

  
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  

monumentnr. 8937 
e n

kaartblad + volgnr. 12E 031 complextype derzetting, onbepaald  Ne
 datering van datering tot 
 provincie Drenthe 
 
 plaats Schipborg 

Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 

 
 gemeente Aa en Hunze 

Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 

 
 toponiem Strubben Kniphorstbos; De Strubben 

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

 
 coordinaten 242266 564896 

Onbekend Onbekend 

 complextype nbekend O
datering v  datering tot  an

 Onbekend Onbekend 

 monumentnr. 8945 
  n
 kaartblad + volgnr. 12E 040 complextype rafveld, crematies 

waarde Terrein va  hoge archeologische waarde 
G

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Anloo 

IJzertijd: 800 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC 

  Ne
 toponiem SCHIPB RGERWEG datering van datering tot 

gemeente Aa en Hunze complextype derzetting, onbepaald 
O

 coordinaten 242711 563391 Mesolithicum: 8800 - 4900 v  Mesolithicum: 8800 - 4900 vC C
Neolithicum: 5300 - 000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC  2

 IJzertijd: 800 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC 

  
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  

monumentnr. 8948 
e n

 kaartblad + volgnr. 12E 056 complextype rafheuvel, onbepaald G
datering van datering tot  

 provincie Drenthe 
 
 plaats Schipborg 

Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

  
 toponiem Strubbe  Kniphorstbos; De Strubben 

gemeente Aa en Hunze 
n

 coordinaten 242153 565477 

 monumentnr. 8949 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  e n

kaartblad + volgnr. 12E 057 complextype rafheuvel, onbepaald  G
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Aa en Hunze 

plaats Schipborg 

  n
 coordinaten 242190 565489 

toponiem Strubbe  Kniphorstbos; De Strubben 
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 monumentnr. 8963 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  e n

kaartblad + volgnr. 12E A02 complextype derzetting, onbepaald  Ne
 datering van datering tot 
 
 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Aa en Hunze 

plaats Schipborg 

  n
 coordinaten 242042 565654 

toponiem Strubbe  Kniphorstbos; De Strubben 

 monumentnr. 8964 
  e n
 kaartblad + volgnr. 12E A03 complextype derzetting, onbepaald 

waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  
Ne

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Schipborg 

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

  
 toponiem Strubbe  Kniphorstbos; De Strubben 

gemeente Aa en Hunze 
n

 coordinaten 242057 565509 

 monumentnr. 8965 
 waarde Terrein va  archeologische waarde n

kaartblad + volgnr. 12E A04 complextype derzetting, onbepaald  Ne
 datering van datering tot 
 
 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Mesolithicum: 8800 - 4900 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Aa en Hunze 

plaats Schipborg 

   
 coordinaten 241803 565504 

toponiem DE ESCH

 monumentnr. 8966 
  n
 kaartblad + volgnr. 12E A05 complextype derzetting, onbepaald 

waarde Terrein va  archeologische waarde 
Ne

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Schipborg 

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Mesolithicum: 8800 - 4900 vC 

  
 toponiem DE ESCH

gemeente Aa en Hunze 
 

 coordinaten 241939 565367 

 monumentnr. 8967 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  e n

kaartblad + volgnr. 12E A06 complextype derzetting, onbepaald  Ne
 datering van datering tot 
 
 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Mesolithicum: 8800 - 4900 vC 

provincie Drenthe 

 
 IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

plaats Schipborg 

  
 toponiem Strubbe  Kniphorstbos; De Strubben 

gemeente Aa en Hunze 
n

 coordinaten 242013 565359 

 Pagina 7 van 14 Bijlage 3a. ARCHIS: Terreinen met archeologische status 



 projectnr.  21714 Archeologisch Rapporten Oranjewoud   2010/39 

 monumentnr. 8968 
 waarde Terrein va  archeologische waarde n

kaartblad + volgnr. 12E A07 complextype derzetting, onbepaald  Ne
 datering van datering tot 
 
 Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 

provincie Drenthe 

 
 Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 

plaats Schipborg 

  n
 toponiem DE ESCH complextype nbekend 

gemeente Aa en Hu ze 
O

 coordinaten 241780 565223 datering van datering tot 
 Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 

 monumentnr. 8969 
  n
 kaartblad + volgnr. 12E A08 complextype derzetting, onbepaald 

waarde Terrein va  archeologische waarde 
Ne

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Schipborg 

Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

  
 toponiem DE ESCH

gemeente Aa en Hunze 
 

 coordinaten 241528 565068 

 monumentnr. 8970 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  e n

kaartblad + volgnr. 12E A09 complextype derzetting, onbepaald  Ne
 datering van datering tot 
 
 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

provincie Drenthe 

 plaats Schipborg 
 gemeente Aa en Hunze 
 toponiem Strubbe  Kniphorstbos; Schipborgerweg n
 coordinaten 242291 564392 

 monumentnr. 9511 
  e n
 kaartblad + volgnr. 12E 006 complextype  

waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  
Weg

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Schipborg 

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Nieuwe tijd: 1500 - 1950 

 gemeente Aa en Hunze 
  n
 coordinaten 242478 564999 

toponiem Strubbe  Kniphorstbos; De Strubben 

 monumentnr. 10309 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  e n

kaartblad + volgnr. 12B 040 complextype rafheuvel, onbepaald  G
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

provincie Drenthe 

 plaats Anloo 
  
 toponiem Oudemo nsche Diep 

gemeente Aa en Hunze 
le

 coordinaten 239752 563528 
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 monumentnr. 14022 
 waarde Terrein va  archeologische waarde n

kaartblad + volgnr. 12B A05 complextype nbekend  O
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Tynaarlo 

plaats Zuidlaren 

  E
 coordinaten 239231 568588 

toponiem WILDE V EN-NOORD 

 monumentnr. 14027 
  n
 kaartblad + volgnr. 12B A09 complextype derzetting, onbepaald 

waarde Terrein va  archeologische waarde 
Ne

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Tynaarlo 

Bronstijd: 2000 - 800 vC Onbekend 

  
 toponiem SLOTVEEN 

gemeente Tynaarlo 

 coordinaten 236850 568141 

 monumentnr. 14029 
 waarde Terrein va  archeologische waarde n

kaartblad + volgnr. 12B A11 complextype derzetting, onbepaald  Ne
 datering van datering tot 
 
 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Mesolithicum: 8800 - 4900 vC 

provincie Drenthe 

 
 Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC 

plaats Tynaarlo 

 
 Bronstijd: 2000 - 800 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

gemeente Tynaarlo 

 toponiem 
 coordinaten 236836 568404 

 monumentnr. 14030 
  n
 kaartblad + volgnr. 12B A12 complextype nbekend 

waarde Terrein va  archeologische waarde 
O

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Westlaren 

Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 

 
 gemeente Tynaarlo 

Bronstijd: 2000 - 800 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

 toponiem WESTER IEP-OOST D
 coordinaten 239139 568097 

 monumentnr. 14031 
  n
 kaartblad + volgnr. 12B A13 complextype raf, onbepaald 

waarde Terrein va  archeologische waarde 
G

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Oudemolen 

Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC 

 gemeente Tynaarlo 
  D
 coordinaten 238880 563479 

toponiem WEG OU EMOLEN-ZEEGSE 
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 monumentnr. 14032 
 waarde Terrein va  archeologische waarde n

kaartblad + volgnr. 12B A14 complextype raf, onbepaald  G
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Tynaarlo 

plaats Oudemolen 

  D
 coordinaten 238893 563711 

toponiem WEG OU EMOLEN-ZEEGSE 

 monumentnr. 14033 
  n
 kaartblad + volgnr. 12B A15 complextype nbekend 

waarde Terrein va  archeologische waarde 
O

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Oudemolen 

IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

 
 toponiem

gemeente Tynaarlo 
 

 coordinaten 239873 564111 

 monumentnr. 14034 
 waarde Terrein va  archeologische waarde n

kaartblad + volgnr. 12B A16 complextype derzetting, onbepaald  Ne
 datering van datering tot 
 
 IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Tynaarlo 

plaats Tynaarlo 

  L
 coordinaten 237339 566624 

toponiem VOETBA VELD 

 monumentnr. 14072 
  n
 kaartblad + volgnr. 12E A13 complextype derzetting, onbepaald 

waarde Terrein va  archeologische waarde 
Ne

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Schipborg 

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC 

  
 toponiem SCHAPENDRIFT 

gemeente Aa en Hunze 

 coordinaten 240990 564747 

 monumentnr. 14090 
 waarde Terrein va  archeologische waarde n

kaartblad + volgnr. 12E A14 complextype rafheuvel, onbepaald  G
 datering van datering tot 
 
 Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd midden A: 1800 - 1500 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Tynaarlo complextype nveld 

plaats Schuilingsoord 
Urne

 toponiem ZUIDESC  datering van datering tot H
 coordinaten 242362 566309 Bronstijd laat: 1100 - 800 vC Bronstijd laat: 1100 - 800 vC 

 Vlakgraf, in
 datering van datering tot 

complextype humatie 

 Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC 
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 monumentnr. 14093 
 waarde Terrein va  archeologische waarde n

kaartblad + volgnr. 12E A16 complextype derzetting, onbepaald  Ne
 datering van datering tot 
 
 Middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC Middeleeuwen vroeg D: 900 - 1050 nC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Aa en Hunze 

plaats Schipborg 

  
 coordinaten 241180 565582 

toponiem ESWEG 

 monumentnr. 14094 
  n
 kaartblad + volgnr. 12E A17 complextype eltic field/raatakker 

waarde Terrein va  archeologische waarde 
C

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Zuidlaren 

IJzertijd: 800 - 12 vC Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC 

  
 toponiem DENNEN ORD 

gemeente Tynaarlo 
O

 coordinaten 241373 566642 

 monumentnr. 14107 
 waarde Terrein va  archeologische waarde n

kaartblad + volgnr. 12E A18 complextype derzetting, onbepaald  Ne
 datering van datering tot 
 
 IJzertijd laat: 250 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Aa en Hunze 

plaats Schipborg 

  E
 coordinaten 241278 564952 

toponiem BORGW G 

 monumentnr. 14122 
  n
 kaartblad + volgnr. 12E A26 complextype derzetting, onbepaald 

waarde Terrein va  archeologische waarde 
Ne

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Schipborg 

Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 

 
 gemeente Aa en Hunze 

Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC 

  E
 coordinaten 241100 565216 

toponiem BORGW G 32 

 monumentnr. 14123 
  n
 kaartblad + volgnr. 12E A27 complextype derzetting, onbepaald 

waarde Terrein va  archeologische waarde 
Ne

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Schipborg 

Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC 

 
 gemeente Aa en Hunze 

Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 

 toponiem DE SCHI BORG P
 coordinaten 241831 564443 
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 monumentnr. 14124 
 waarde Terrein va  archeologische waarde n

kaartblad + volgnr. 12E A28 complextype derzetting, onbepaald  Ne
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Tynaarlo 

plaats Schuilingsoord 

  
 coordinaten 242648 565658 

toponiem

 monumentnr. 14126 
  n
 kaartblad + volgnr. 12E A30 complextype derzetting, onbepaald 

waarde Terrein va  archeologische waarde 
Ne

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Schipborg 

Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC 

  
 toponiem MOOI Z E 

gemeente Tynaarlo 
EEGS

 coordinaten 240157 564708 

 monumentnr. 14130 
 waarde Terrein va  archeologische waarde n

kaartblad + volgnr. 12E A34 complextype derzetting, onbepaald  Ne
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Aa en Hunze 

plaats Anloo 

  
 coordinaten 240874 563108 

toponiem DE BURGVALLEN 

 monumentnr. 14137 
  n
 kaartblad + volgnr. 12E A36 complextype derzetting, onbepaald 

waarde Terrein va  archeologische waarde 
Ne

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Anloo 

IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

  Vlakgraf, in
 toponiem KLEINE PELDE datering van datering tot 

gemeente Aa en Hunze complextype humatie 
S

 coordinaten 242209 563162 Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC 

 monumentnr. 14428 
 waarde Terrein va  hoge archeologische waarde n

kaartblad + volgnr. 12B 062 complextype   Stad
 datering van datering tot 
 
 Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Tynaarlo 

plaats Tynaarlo 

 toponiem TYNAARLO-DORP 
 coordinaten 237018 566376 
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 monumentnr. 14429 
 waarde Terrein va  hoge archeologische waarde n

kaartblad + volgnr. 12B 063 complextype   Stad
 datering van datering tot 
 
 Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Tynaarlo 

plaats Zeegse 

  -D
 coordinaten 239529 565348 

toponiem ZEEGSE ORP 

 monumentnr. 14431 
  n
 kaartblad + volgnr. 12B 065 complextype  

waarde Terrein va  hoge archeologische waarde 
Stad

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Oudemolen 

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC 

  
 toponiem OUDEM LEN-DORP 

gemeente Tynaarlo 
O

 coordinaten 239164 563335 

 monumentnr. 14432 
 waarde Terrein va  hoge archeologische waarde n

kaartblad + volgnr. 12E 069 complextype   Stad
 datering van datering tot 
 
 Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Aa en Hunze 

plaats Schipborg 

  O
 coordinaten 240915 565528 

toponiem SCHIPB RG-DORP 

 monumentnr. 14433 
  n
 kaartblad + volgnr. 12E 070 complextype  

waarde Terrein va  hoge archeologische waarde 
Stad

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 
 plaats Zuidlaren 

Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC 

  
 toponiem ZUIDLAREN-DORP 

gemeente Tynaarlo 

 coordinaten 241926 568311 
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 monumentnr. 15944 
 waarde Terr in va  zeer hoge archeologische  e n

kaartblad + volgnr. 12E 084 complextype rafheuvel, onbepaald  G
 datering van datering tot 
 
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

provincie Drenthe 

  
 gemeente Aa en Hunze complextype rafveld, crematies 

plaats Anloo 
G

toponiem Strubbe  Kniphors os datering van datering tot   n tb
 coordinaten 242631 564535 IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

 In
 datering van datering tot 

complextype frastructuur, onbepaald 

 Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Nieuwe tijd: 1500 - 1950 

 complextype derzetting, onbepaald Ne
datering van atering tot  d

 Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
 Paleolithicum laat: 35000 C14  8800 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC  -
 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Mesolithicum: 8800 - 4900 vC 
 Mesolithicum: 8800 - 4900 v  Bronstijd: 2000 - 800 vC C
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 
 Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 
 
 Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 

Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 

 Neolithicum laat: 28 0 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 5
 IJzertijd: 800 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC 

 complextype nbekend O
datering van datering tot  

 Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 

 Urne
 datering van datering tot 

complextype nveld 

 Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC 

 monumentnr. 16031 
  e n
 kaartblad + volgnr. 12B 067 complextype rafheuvel, onbepaald 

waarde Terr in va  zeer hoge archeologische waarde 
G

datering van datering tot  
 provincie Drenthe 
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  
 gemeente Aa en Hunze 

plaats Anloo 

  le
 coordinaten 239703 563472 

toponiem Oudemo nsche Diep 
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 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 153 
s

plaats Berkenh rst datering van tot   o
 gemeente Tynaarlo Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC 
 toponiem DE BULTEN 
  
 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: onbepaald 

coordinaten 239000 568000 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1965 

 waarnemingsnr. 154 
  s 
 plaats Tynaarlo datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Onbekend 

 gemeente Tynaarlo Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Mesolithicum: 8800 - 4900 vC 
  
 coordinaten 238280 566200 

toponiem TIJNAARLOO 

 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 1976 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 161 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

  
 toponiem DRENTS AA 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC 
E 

 coordinaten 240980 564760 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Niet-archeologisch: onbepaald 

 vondstdatum 1965 

  
 bron ARCH S type vindplaat  Celtic field/raatakker 

waarnemingsnr. 1119 
I s

plaats Vries datering van tot   
 gemeente Tynaarlo IJzertijd: 800 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC 
 toponiem VRIES 
  
 vondstomstandigheden Luchtfoto/remote sensing 

coordinaten 237500 564900 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1975 

 waarnemingsnr. 1120 
  I s 
 plaats Vries datering van tot 

bron ARCH S type vindplaat Celtic field/raatakker 

 gemeente Tynaarlo IJzertijd: 800 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC 
   
 coordinaten 238600 564700 

toponiem ZEEGSE

 vondstomstandigheden Luchtfoto/remote sensing 
  
 vondstdatum 1975 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 1128 
  s 
 plaats Zuidlare  datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Celtic field/raatakker 
n

 gemeente Tynaarlo IJzertijd: 800 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC 
  
 coordinaten 241200 566800 

toponiem WESTLAREN 

  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Luchtfoto/remote sensing 

 vondstdatum 1975 
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 waarnemingsnr. 10049 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

    
 toponiem SCHIPB RG Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC Middeleeuwen vroeg D: 900 - 1050 nC 

gemeente Aa en Hunze Middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC 
O

 coordinaten 241180 565620 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 

 vondstdatum 9999 

  
 bron ARCH  type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 10053 
IS s

plaats Anloo datering van tot   
 gemeente Tynaarlo Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC 
 toponiem ANLOO 
  
 vondstomstandigheden Onbekend 

coordinaten 240000 564000 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 9999 

 waarnemingsnr. 10054 
 bron ARCH  type vindplaat  Nederzetting, onbepaald IS s

plaats Anloo datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC 
  
 coordinaten 242000 565000 

toponiem ANLOO 

 vondstomstandigheden Onbekend 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 11662 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC 
  E
 coordinaten 242030 565890 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 1970 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11663 
s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 242020 565650   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 04-1986 

 waarnemingsnr. 11664 
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald s
 plaats Schipborg datering van tot 
 gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
  E
 coordinaten 242060 565520 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 04-1986 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 11665 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 
  E
 coordinaten 242200 565490 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 11-1954 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 11666 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
E

 coordinaten 242160 565480 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

 vondstdatum 11-1954 

 waarnemingsnr. 11667 
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Mesolithicum: 8800 - 4900 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 241800 565500   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 03-1986 

 waarnemingsnr. 11668 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Mesolithicum: 8800 - 4900 vC 
  E
 coordinaten 241950 565370 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 04-1986 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11669 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
E

 coordinaten 242010 565370 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Niet-archeologisch: onbepaald 

 vondstdatum 1960 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11670 
s

plaats Schipborg datering v n tot   a
 gemeente Aa en Hunze Onbekend Onbekend 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 242010 565370   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 04-1986 
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 waarnemingsnr. 11671 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Mesolithicum: 8800 - 4900 vC 
  E
 coordinaten 242000 565350 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 04-1986 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11672 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
E

 coordinaten 242200 565220 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

 vondstdatum 1970 

 waarnemingsnr. 11673 
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 242200 565220   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1970 

 waarnemingsnr. 11674 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
  E
 coordinaten 242200 565220 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 03-1986 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11675 
s

 plaats Schipborg datering v n tot a
gemeente Aa en Hunze Onbekend Onbekend   

 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E
 coordinaten 242210 565190 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 

 vondstdatum 20-05-1986 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11678 
s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 242180 565170   
 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 30-05-1986 
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 waarnemingsnr. 11679 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

   
 toponiem MILITAIR  OEFENTE REIN ANLOO Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 
E R

 coordinaten 242220 565150 Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 

 vondstdatum 29-05-1986 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11680 
s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC E

coordinaten 242210 565120   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 29-05-1986 

 waarnemingsnr. 11681 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
  E
 coordinaten 242170 565120 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
  
 vondstdatum 30-05-1986 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 11682 
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald s
 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO Bronstijd laat: 1100 - 800 vC Bronstijd laat: 1100 - 800 vC 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
E

coordinaten 242220 565050   
 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 30-05-1986 

 waarnemingsnr. 11684 
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E
 coordinaten 242220 565020 
 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
  
 vondstdatum 30-05-1986 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 11685 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
  E
 coordinaten 241800 565220 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 1970 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 11686 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Onbekend 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC 
  E
 coordinaten 241770 565200 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 1960 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11687 
s

 plaats Schipborg datering van  tot
gemeente Aa en Hunze Paleolithicum laat B: 18000 C14 -8800  Neolithicum: 5300 - 2000 vC   

 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E
 coordinaten 241750 565240 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

 vondstdatum 05-1986 

 waarnemingsnr. 11688 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 241610 565190   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 05-1986 

 waarnemingsnr. 11689 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

   
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
E

 coordinaten 241530 565060 
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 03-1986 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 11690 
s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 25 C IJzertijd laat: 250 - 12 vC 0 v
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO IJzertijd laat: 250 - 12 vC IJzertijd midden: 500 - 250 vC E

coordinaten 241630 565040   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1969 

 waarnemingsnr. 11691 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
  E
 coordinaten 241650 565030 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 02-1958 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 11692 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 
  E
 coordinaten 241670 565020 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 06-1952 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 11693 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
E

 coordinaten 241740 564970 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

 vondstdatum 1969 

 waarnemingsnr. 11694 
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 241760 564970   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 26-05-1986 

 waarnemingsnr. 11695 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
  E
 coordinaten 241740 564960 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 1969 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 11696 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
E

 coordinaten 241780 564950 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

 vondstdatum 01-05-1986 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 11697 
s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 241780 564950   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 03-1986 

 Pagina 7 van 37 Bijlage 3b. ARCHIS: Archeologische waarnemingen 



 projectnr.  217148 Archeologische Rapporten Oranjewoud    2010/39 

 waarnemingsnr. 11698 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
  E
 coordinaten 241740 564950 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 1969 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 11699 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
E

 coordinaten 241800 564960 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

 vondstdatum 1969 

 waarnemingsnr. 11700 
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 241800 564950   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1969 

 waarnemingsnr. 11701 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
  E
 coordinaten 241800 564940 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 1969 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 11702 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
E

 coordinaten 241780 564920 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

 vondstdatum 1969 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 11703 
s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 241760 564930   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1969 
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 waarnemingsnr. 11704 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  E
 coordinaten 241760 564910 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 1969 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 11705 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
E

 coordinaten 241750 564890 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

 vondstdatum 1969 

 waarnemingsnr. 11706 
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 241730 564870   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1969 

 waarnemingsnr. 11707 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
  E
 coordinaten 241710 564870 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 1969 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11708 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
E

 coordinaten 241930 564930 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 

 vondstdatum 30-05-1986 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11709 
s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 
  E
 coordinaten 241900 564940 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
  
 vondstdatum 29-05-1986 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 11710 
  s 
 plaats Schipborg datering v n tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 
a

 gemeente Aa en Hunze Onbekend Onbekend 
  E
 coordinaten 241880 564920 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
  
 vondstdatum 29-05-1986 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11711 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
   
 toponiem MILITAIR  OEFENTE REIN ANLOO Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC 
E R

coordinaten 241850 564890 Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC IJzertijd: 800 - 12 vC   
 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 27-05-1986 

 waarnemingsnr. 11712 
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC 
  E
 coordinaten 241840 564860 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
  
 vondstdatum 27-05-1986 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 11713 
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald s
 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
E

 coordinaten 241850 564830 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 

 vondstdatum 28-05-1986 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11714 
s

plaats Schipborg datering v n tot   a
 gemeente Aa en Hunze Onbekend Onbekend 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 241870 564810   
 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 29-05-1986 

 waarnemingsnr. 11715 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC 
  E R
 coordinaten 241890 564860 IJzertijd laat: 250 - 12 vC Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC 

toponiem MILITAIR  OEFENTE REIN ANLOO Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC 

 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
  
 vondstdatum 27-05-1986 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 11716 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

   
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC 
E

 coordinaten 241910 564900 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 

 vondstdatum 27-05-1986 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11717 
s

plaats Schipborg datering v n tot   a
 gemeente Aa en Hunze Onbekend Onbekend 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 241920 564870   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 05-1986 

 waarnemingsnr. 11718 
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  E
 coordinaten 241920 564850 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
  
 vondstdatum 27-05-1986 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 11719 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

   
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC 
E

 coordinaten 241950 564870 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 

 vondstdatum 27-05-1986 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 11720 
s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 241870 564840   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1969 

 waarnemingsnr. 11721 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze IJzertijd laat: 250 - 12 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
  E
 coordinaten 241920 564820 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 1969 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 11722 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
  E
 coordinaten 241920 564820 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 1957 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 11723 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
E

 coordinaten 241960 564830 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

 vondstdatum 1969 

 waarnemingsnr. 11724 
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 241980 564860   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1969 

 waarnemingsnr. 11725 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
  E
 coordinaten 242030 564870 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 1969 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 11726 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
E

 coordinaten 242040 564870 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

 vondstdatum 02-05-1986 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 11727 
s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 242040 564860   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1969 
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 waarnemingsnr. 11728 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
  E
 coordinaten 242070 564850 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 1969 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 11729 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze IJzertijd midden: 500 - 250 vC IJzertijd laat: 250 - 12 vC 
E

 coordinaten 242060 564830 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

 vondstdatum 1969 

 waarnemingsnr. 11730 
 bron ARCHIS type vindplaat  Megalietgraf s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 
 toponiem D7 - SCH PBORG I

coordinaten 242024 564570   
 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 17-04-1952 

 waarnemingsnr. 11731 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Onbekend 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 
  E
 coordinaten 242100 564750 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 1970 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 11735 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd midden: 500 - 250 vC 
E

 coordinaten 242210 564900 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

 vondstdatum 28-05-1986 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11736 
s

plaats Schipborg datering v n tot   a
 gemeente Aa en Hunze Onbekend Onbekend 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 242200 564880   
 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 27-05-1986 
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 waarnemingsnr. 11737 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
  E
 coordinaten 242190 564850 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
  
 vondstdatum 27-05-1986 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11740 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC 
E

 coordinaten 242230 564930 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 

 vondstdatum 28-05-1986 

 waarnemingsnr. 11741 
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald s

plaats Schipborg datering v n tot   a
 gemeente Aa en Hunze Onbekend Onbekend 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 242220 564870   
 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 28-05-1986 

 waarnemingsnr. 11742 
  s 
 plaats Schipborg datering v n tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 
a

 gemeente Aa en Hunze Onbekend Onbekend 
  E
 coordinaten 242210 564840 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
  
 vondstdatum 28-05-1986 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11743 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
E

 coordinaten 242190 564800 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 

 vondstdatum 28-05-1986 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 11749 
s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 242230 564740   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 02-05-1986 

 Pagina 14 van 37 Bijlage 3b. ARCHIS: Archeologische waarnemingen 



 projectnr.  217148 Archeologische Rapporten Oranjewoud    2010/39 

 waarnemingsnr. 11754 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC 
  E
 coordinaten 242000 564000 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 1954 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 11760 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

gemeente Aa en Hunze Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC 
E

 coordinaten 242230 564680 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

 vondstdatum 02-05-1986 

 waarnemingsnr. 11761 
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 242230 564660   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 02-1958 

 waarnemingsnr. 11766 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

  
 toponiem MILITAIR  OEFENTE REIN ANLOO Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC 

gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd midden B: 1500 - 1100 vC 
E R

 coordinaten 242070 564380 Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC 
  c  
 OM-nr. -1 Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC 

vondstomstandigheden Ar heologisch: (veld)kartering Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC 

 vondstdatum 1970 Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC Bronstijd midden B: 1500 - 1100 vC 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11767 
s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 242070 564380   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1986 

 waarnemingsnr. 11768 
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald s
 plaats Schipborg datering van tot 
 gemeente Aa en Hunze Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
  E
 coordinaten 242070 564380 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 1986 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 11769 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 
  E
 coordinaten 242070 564380 

toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 1986 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 11770 
s

 plaats Schipborg datering van  tot
gemeente Aa en Hunze Paleolithicum laat B: 18000 C14 -8800  Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC   

 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E
 coordinaten 242070 564380 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

 vondstdatum 03-1986 

 waarnemingsnr. 11779 
 bron ARCH  type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald IS s

plaats Anloo datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 toponiem MILITAIR  OEFENTERREIN ANLOO E

coordinaten 242090 564380   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 02-1958 

 waarnemingsnr. 34125 
  s 
 plaats Onbeken  datering v n tot 

bron ARCHIS type vindplaat Onbekend 
d a

 gemeente Tynaarlo Onbekend Onbekend 
  DE
 coordinaten 238610 565890 

toponiem D6F-AD RHORST-NOORD 

 vondstomstandigheden Onbekend 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Megalietgraf 

waarnemingsnr. 34126 
s

 plaats Tynaarlo datering van tot 
  
 toponiem D6E 

gemeente Tynaarlo Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 

 coordinaten 238520 565920 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 

 vondstdatum 1928 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Megalietgraf 

waarnemingsnr. 34128 
s

plaats Tynaarlo datering van tot    
 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  N
 coordinaten 238253 566040 

toponiem D6 - HU EBEDSTRAAT Onbekend Onbekend 

 vondstomstandigheden Onbekend 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 34129 
  s 
 plaats Tynaarlo datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  O
 coordinaten 238530 565750 

toponiem ADDERH RST 

 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 1975 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 34136 
s

 plaats Onbeken  datering van tot d
gemeente Tynaarlo Neolithicum laat B: 2450 - 2000 C Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC    v

 toponiem WEG NAAR ZEEGSE-TAARLOO Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
  
 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 

coordinaten 239030 563750 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1950 

 waarnemingsnr. 34137 
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald s

plaats Onbeken  datering van tot   d
 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  
 coordinaten 239440 563850 

toponiem HOOFDWEG 

 vondstomstandigheden Archeologisch: inspectie 
  
 vondstdatum 1969 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 34138 
  s 
 plaats Onbeken  datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 
d

 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  EU
 coordinaten 239770 564190 

toponiem BRAMH VEL-ZUID 

 vondstomstandigheden Archeologisch: inspectie 
  
 vondstdatum 1975 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 34139 
s

plaats Onbekend datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 toponiem OUDEM LENSCHE DIEP-NR.1 O

coordinaten 239720 563460   
 vondstomstandigheden Archeologisch: inspectie 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1975 

 waarnemingsnr. 34140 
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald s
 plaats Onbekend datering van tot 
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  O
 coordinaten 239730 563480 

toponiem OUDEM LENSCHE DIEP-NR.2 

 vondstomstandigheden Archeologisch: inspectie 
  
 vondstdatum 1975 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 34141 
  s 
 plaats Onbekend datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  O
 coordinaten 239770 563500 

toponiem OUDEM LENSCHE DIEP-NR.3 

 vondstomstandigheden Archeologisch: inspectie 
  
 vondstdatum 1975 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 34142 
s

 plaats Onbeken  datering van tot d
gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC   

 toponiem HOOFDWEG 
 coordinaten 239590 563980 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: inspectie 

 vondstdatum 1969 

 waarnemingsnr. 34143 
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald s

plaats Onbeken  datering van tot   d
 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 toponiem HOOFDWEG 
  
 vondstomstandigheden Archeologisch: inspectie 

coordinaten 239580 563830 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1969 

 waarnemingsnr. 34144 
  s 
 plaats Oudemo n datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 
le

 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  
 coordinaten 239080 563720 

toponiem WEG ZEEGSE-TAARLOO 

 vondstomstandigheden Archeologisch: inspectie 
  
 vondstdatum 1975 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 34145 
s

 plaats Tynaarlo datering van tot 
  
 toponiem NOORD ES-WEST 

gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
ER

 coordinaten 238700 565410 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: inspectie 

 vondstdatum 1975 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Celtic field/raatakker 

waarnemingsnr. 34146 
s

plaats Onbeken  datering van tot   d
 gemeente Tynaarlo IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 toponiem WITVEE NOORD N-

coordinaten 238720 565340   
 vondstomstandigheden Indirect: archief 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 9999 
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 waarnemingsnr. 34147 
  s 
 plaats Onbeken  datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 
d

 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  E
 coordinaten 238650 565420 

toponiem WITTEVE N-NOORD 

 vondstomstandigheden Indirect: archief 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, crematie 

waarnemingsnr. 34149 
s

 plaats Zeegse datering van tot 
  
 toponiem NOORD ESCH 

gemeente Tynaarlo IJzertijd: 800 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC 
ER

 coordinaten 238810 565670 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 

 vondstdatum 24-01-1967 

 waarnemingsnr. 34151 
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald s

plaats Onbeken  datering van tot   d
 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 toponiem LEEUWE PLAS-NOORD N

coordinaten 238140 563970   
 vondstomstandigheden Archeologisch: inspectie 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1969 

 waarnemingsnr. 34152 
  s 
 plaats Oudemo n datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 
le

gemeente Tynaarlo Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC   
 toponiem LEEUWE PLAS-NOORD Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC N  
 coordinaten 238100 563990 Bronstijd: 2000 - 800 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
  
 vondstdatum 1954 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Molen 

waarnemingsnr. 34155 
s

plaats Oudemo n datering van tot   le
 gemeente Tynaarlo Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Nieuwe tijd: 1500 - heden 
 toponiem OUDEM LEN O

coordinaten 239400 563300   
 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 06-06-1987 

 waarnemingsnr. 34158 
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald s
 plaats Tynaarlo datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  E
 coordinaten 238600 565950 

toponiem KOGELB RGSVEEN-ZUID 

 vondstomstandigheden Indirect: archief 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 34506 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  
 coordinaten 241870 564840 

toponiem DE STRUBBEN 

 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 28-03-1994 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 34507 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem DE STRUBBEN 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

 coordinaten 241960 564830 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 

 vondstdatum 28-03-1994 

 waarnemingsnr. 34508 
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 toponiem DE STRUBBEN 
  
 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 

coordinaten 241920 564820 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 28-03-1994 

 waarnemingsnr. 34509 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  
 coordinaten 241980 564860 

toponiem DE STRUBBEN 

 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 28-03-1994 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 34510 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem DE STRUBBEN 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

 coordinaten 242060 564830 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 

 vondstdatum 28-03-1994 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 34511 
s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 toponiem DE STRUBBEN 
  
 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 

coordinaten 242030 564870 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 28-03-1994 
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 waarnemingsnr. 34512 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  
 coordinaten 242040 564870 

toponiem DE STRUBBEN 

 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 28-03-1994 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 34513 
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem DE STRUBBEN 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

 coordinaten 242040 564860 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 

 vondstdatum 28-03-1994 

 waarnemingsnr. 34514 
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 toponiem DE STRUBBEN 
  
 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 

coordinaten 242070 564850 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 28-03-1994 

 waarnemingsnr. 34519 
   s 
 plaats Zeegse datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Onbekend 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  O
 coordinaten 240500 566570 

toponiem SCHIPB RGSE DIEP/NATUURBAD 

 vondstomstandigheden Onbekend 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Megalietgraf 

waarnemingsnr. 35088 
s

 plaats Tynaarlo datering van tot 
  
 toponiem D6A 

gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 

 coordinaten 238000 565000 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Indirect: literatuur 

 vondstdatum 9999 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Megalietgraf 

waarnemingsnr. 35090 
s

plaats Tynaarlo datering van tot    
 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
 toponiem D6B 
  
 vondstomstandigheden Indirect: literatuur 

coordinaten 238000 565000 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 9999 
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 waarnemingsnr. 35091 
  s 
 plaats Tynaarlo datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Megalietgraf 

 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  
 coordinaten 238000 565000 

toponiem D6C 

 vondstomstandigheden Indirect: literatuur 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Megalietgraf 

waarnemingsnr. 35092 
s

 plaats Tynaarlo datering van tot 
  
 toponiem D6D 

gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 

 coordinaten 238000 565000 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Indirect: literatuur 

 vondstdatum 9999 

 waarnemingsnr. 36156 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s

plaats Zeegse datering van tot   
 gemeente Tynaarlo Romeinse  12 vC - 450 nC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC  tijd:

toponiem Onbekend Onbekend   
 coordinaten 239000 565000 
 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: graafwerk 
  
 vondstdatum 05-1941 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 38391 
  s 
 plaats Oudemo n datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald 
le

 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  
 coordinaten 239060 563760 

toponiem

 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 06-1996 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 38392 
s

plaats Oudemolen datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 toponiem 

coordinaten 239752 563528   
 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 06-1996 

 waarnemingsnr. 39047 
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald s
 plaats Schipborg datering van tot 
 gemeente Aa en Hunze IJzertijd laat: 250 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC 
  EG
 coordinaten 241260 564960 

toponiem BORGW  

 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 1999 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 39354 
  s 
 plaats Schipborg datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Onbekend 

 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC 
  -
 coordinaten 241600 565600 

toponiem DE ESCH KYMMELSBORG 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 07-04-1999 

OM-nr. -1 

  
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 40273 
s

 plaats Onbeken  datering v n tot d a
gemeente Tynaarlo Onbekend Onbekend   

 toponiem NOORD  ESCH ER
 coordinaten 238690 565400 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Onbekend 

 vondstdatum 9999 

 waarnemingsnr. 40275 
 bron ARCH  type vindplaat  Nederzetting, onbepaald IS s

plaats Anloo datering v n tot   a
 gemeente Aa en Hunze Onbekend Onbekend 
 toponiem 

coordinaten 240800 565490   
 vondstomstandigheden Indirect: onbepaald 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 9999 

 waarnemingsnr. 40276 
  s 
 plaats Onbekend datering van tot 

bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

 gemeente Aa en Hunze Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
  
 coordinaten 241000 565000 

toponiem

 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 238016
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem BORGW  Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC 

gemeente Aa en Hunze Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 
EG 32

coordinaten 241100 565190 Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC Romeinse tijd vroeg: 12 - 70 nC   
 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: graafwerk 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 09-10-1988 

 waarnemingsnr. 238393 
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald s
 plaats Schipborg datering van tot 
 gemeente Aa en Hunze Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC 
  
 coordinaten 241400 565900 

toponiem Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC 

 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: graafwerk 
  
 vondstdatum 05-1934 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 238399 
bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald   s 

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem DE SCHI BORG Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC 
P

 coordinaten 241900 564400 Neolithicum laat B: 2450 - 2000 C Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC  v
vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC   

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 03-1959 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 238830
s

plaats Zeegse datering van tot   
 gemeente Tynaarlo Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC 
 toponiem ZEEGSERSTEEG Onbekend Onbekend 
  
 vondstomstandigheden Onbekend 

coordinaten 238650 565750 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1977 

 waarnemingsnr. 238835 
bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald   s 

 plaats Oudemo n datering v n tot le a
 gemeente Tynaarlo Onbekend Onbekend 
 toponiem DEFENS TERREIN type vindplaat  Onbekend IE s
 coordinaten 238250 563880 datering van tot 
  
 OM-nr. -1 Onbekend Onbekend 

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC 

 vondstdatum 1976 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 238851
s

plaats Zeegse datering van tot   
 gemeente Tynaarlo Romeinse tijd laat: 270 - 450 nC Middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC 
 toponiem ES VAN EEGSE Z

coordinaten 239050 565350   
 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: onbepaald 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 31-01-1963 

 waarnemingsnr. 238860 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s

plaats Westlare  datering van tot   n
 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 
  
 coordinaten 239120 568120 

toponiem Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 

 vondstomstandigheden Onbekend 
  
 vondstdatum 1980 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 238862 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Oudemo n datering van tot le
gemeente Tynaarlo Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC   

 toponiem WEG OD EMOLEN-ZEEGSE U
 coordinaten 238880 563460 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Onbekend 

 vondstdatum 09-1939 
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 waarnemingsnr. 238864 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Oudemo n datering van tot le
 gemeente Tynaarlo Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC 
  D
 coordinaten 238900 563700 

toponiem WEG OU EMOLEN-ZEEGSE 

 vondstomstandigheden Onbekend 
  
 vondstdatum 20-06-1934 

OM-nr. -1 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 238866
s

 plaats Oudemo n datering van tot le
gemeente Tynaarlo IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC  

 toponiem 
 coordinaten 239880 564060 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Onbekend 

 vondstdatum 1926 

 waarnemingsnr. 238867 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s

plaats Tynaarlo datering van tot    
 gemeente Tynaarlo IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
 toponiem VOETBA VELD L

coordinaten 237400 566600   
 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: onbepaald 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1981 

 waarnemingsnr. 238875 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Oudemo n datering v n tot le a
 gemeente Tynaarlo Onbekend Onbekend 
  
 coordinaten 238880 563840 

toponiem MOBILISATIECOMPLEX 

 vondstomstandigheden Onbekend 
  
 vondstdatum 1931 

OM-nr. -1 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 238883
s

 plaats Zeegse datering v n tot a
gemeente Tynaarlo Onbekend Onbekend  

 toponiem 
 coordinaten 238750 565370 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Onbekend 

 vondstdatum 1985 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 238885
s

plaats Oudemo n datering van tot   le
 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  E
 coordinaten 239650 563750 Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC 

toponiem ANDERS  DIEP Neolithicum vroeg: 5300 - 4200 vC Neolithicum vroeg: 5300 - 4200 vC 

 vondstomstandigheden Onbekend 
  
 vondstdatum 1985 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 238892 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend    s 

 plaats Zeegse datering v n tot a
 gemeente Tynaarlo Onbekend Onbekend 
  
 coordinaten 239280 565700 

toponiem

 vondstomstandigheden Onbekend 
  
 vondstdatum 1900 

OM-nr. -1 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 238894
s

 plaats Tynaarlo datering van tot 
  
 toponiem OSBROE SE WEG 

gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
K

 coordinaten 237600 567850 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Niet-archeologisch: graafwerk 

 vondstdatum 1900 

 waarnemingsnr. 238898 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s

plaats Zeegse datering van tot   
 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  0
 coordinaten 238740 565790 IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

toponiem BRUG ZEEGSER LOOPJE Bronstijd: 2000 - 80  vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

  e  
 OM-nr. -1 Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC 

vondstomstandigheden Ni t-archeologisch: graafwerk Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC 

 vondstdatum 1962 Middeleeuwen laat B: 1250 - 00 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC 15
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC  

 Onbekend Onbekend 

 waarnemingsnr. 238912 
bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald   s 

 plaats Oudemo n datering van tot le
 gemeente Tynaarlo IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  
 coordinaten 238150 564650 

toponiem TUMULUS 11 

 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
  
 vondstdatum 1957 

OM-nr. -1 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Grafheuvel, onbepaald 

waarnemingsnr. 238913
s

 plaats Onbeken  datering van tot d
gemeente Tynaarlo Bronstijd midden: 1800 - 110  vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC   0

 toponiem Bronstijd laat: 1100 - 800 vC Bronstijd laat: 1100 - 800 vC 
  
 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 

coordinaten 238750 565650 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 01-1967 
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 waarnemingsnr. 238920 
bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald   s 

 plaats Tynaarlo datering v n tot a
 gemeente Tynaarlo Onbekend Onbekend 
  
 coordinaten 238300 566000 

toponiem

 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 
  
 vondstdatum 1928 

OM-nr. -1 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 238943
s

 plaats Zeegse datering van tot 
 
 toponiem

gemeente Tynaarlo Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC 
 

 coordinaten 239300 565600 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Niet-archeologisch: graafwerk 

 vondstdatum 06-1945 

 waarnemingsnr. 238974 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  O IEP
 coordinaten 240980 564760 Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC 

toponiem SCHIPB RGSCHE D  Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC 

 vondstomstandigheden Onbekend 
  
 vondstdatum 1985 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 238975 
bron ARCHIS type vindplaat Nederzetting, onbepaald   s 

 plaats Schipbo  datering v n tot rg a
 gemeente Tynaarlo Onbekend Onbekend 
  
 coordinaten 240090 564770 

toponiem

 vondstomstandigheden Onbekend 
  
 vondstdatum 1965 

OM-nr. -1 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 238983
s

plaats Zeegse datering van tot   
 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
 toponiem SIEPELV EN E

coordinaten 240150 565630   
 vondstomstandigheden Onbekend 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 09-1969 

 waarnemingsnr. 239000 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s
 plaats Schipborg datering van tot 
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  
 coordinaten 241020 564810 

toponiem

 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 07-12-1970 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 239002 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Zuidlare  datering van tot n
 gemeente Tynaarlo Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC 
  O
 coordinaten 241460 567250 

toponiem DENNEN ORD 

 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: graafwerk 
  
 vondstdatum 1953 

OM-nr. -1 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 239008
s

 plaats Schipborg datering v n tot a
gemeente Aa en Hunze Onbekend Onbekend   

 toponiem SCHAPENDRIFT 
 coordinaten 241000 564600 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Onbekend 

 vondstdatum 1979 

 waarnemingsnr. 239009 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s

plaats Schipborg datering v n tot   a
 gemeente Aa en Hunze Onbekend Onbekend 
 toponiem LANGS SCHIPBORGSCHE DIEP 
  
 vondstomstandigheden Onbekend 

coordinaten 240750 565500 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1979 

 waarnemingsnr. 239010 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Schipborg datering v n tot a
 gemeente Aa en Hunze Onbekend Onbekend 
  
 coordinaten 240490 566280 

toponiem

 vondstomstandigheden Onbekend 
  
 vondstdatum 1900 

OM-nr. -1 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Graf, onbepaald 

waarnemingsnr. 239035
s

 plaats Westlare  datering van tot n
gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC   

 toponiem TIENELS WEG Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC 
  
 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: graafwerk 

coordinaten 240240 568010 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 02-1936 

 waarnemingsnr. 239038 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s
 plaats Schipborg datering van tot 
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  
 coordinaten 240120 566720 

toponiem

 vondstomstandigheden Onbekend 
  
 vondstdatum 1938 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 239053 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Westlare  datering van tot n
 gemeente Tynaarlo Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC 
  W
 coordinaten 240020 568160 

toponiem TIENELS EG 

 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: graafwerk 
  
 vondstdatum 11-1986 

OM-nr. -1 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 239054
s

 plaats Schipborg datering van tot 
 
 toponiem

gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
 

 coordinaten 241860 564940 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Niet-archeologisch: onbepaald 

 vondstdatum 11-1988 

 waarnemingsnr. 239060 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s

plaats Zuidlare datering v n tot   n a
 gemeente Tynaarlo Onbekend Onbekend 
 toponiem 

coordinaten 242000 567860   
 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: graafwerk 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1900 

 waarnemingsnr. 239064 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 

 coordinaten 240250 566530 IJzertijd: 8 0 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 0
 vondstomstandigheden Onbekend Onbekend Onbekend 
  
 vondstdatum 1994 

OM-nr. -1 

   
 bron ARCH  type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 239359
IS s

plaats Anloo datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC 
 toponiem Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC 
  
 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving 

coordinaten 241060 565530 Middeleeuwen vroeg D: 900 - 1050 nC Middeleeuwen vroeg D: 900 - 1050 nC 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 1921 

 waarnemingsnr. 239360 
bron ARCHIS type vindplaat Grafheuvel, onbepaald   s 

 plaats Schipborg datering v n tot a
 gemeente Aa en Hunze Onbekend Onbekend 
  s 
 coordinaten 240770 565660 datering van tot 

toponiem type vindplaat Nederzetting, onbepaald 

 vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC 
  
 vondstdatum 1921 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 239365 
bron ARCH  type vindplaat Onbekend   IS s 

 plaats Anloo datering van tot 
 gemeente Aa en Hunze Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC 
  
 coordinaten 241100 563300 

toponiem BIJ ANLOOER DIEPJE 

 vondstomstandigheden Niet-archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 07-06-1988 

OM-nr. -1 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 300115
s

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem BIJ SCHIPBORGSCHE DIEP 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC Neolithicum midden: 4200 - 2850 vC 

 coordinaten 240780 564490 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Niet-archeologisch: onbepaald 

 vondstdatum 9999 

 waarnemingsnr. 401584 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Paleolithicum: tot 8800 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  d  
 coordinaten 242100 564400 Paleolithicum: tot 8800 vC onstijd: 2000 - 800 vC 

toponiem Schipborg, Hunebe  in de Strubben Paleolithicum: tot 8800 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
Br

vondstomstandigheden Ni t-archeologisch: onbepaald Paleolithicum laat B: 18000 C 4 -8800  Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC   e 1
 OM-nr. -1 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
 vondstdatum 9999 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 
  
 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd midden B: 1500 - 1100 vC 

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 

 0
 Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC 

Mesolithicum midden: 7100 - 645  vC Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC 

 waarnemingsnr. 401692 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend    s 

 plaats Zeegse datering van tot 
 gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Mesolithicum: 8800 - 4900 vC 
  r
 coordinaten 240760 564000 

toponiem Schipbo sche Diep 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 401694 
 bron ARCH  type vindplaat  Onbekend IS s
 plaats Anloo datering van tot 
  
 toponiem Strubbe  

gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 
n

 coordinaten 242130 564370 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

 vondstdatum 9999 
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 waarnemingsnr. 401718 
bron ARCH  type vindplaat Onbekend   IS s 

 plaats Anloo datering van tot 
  
 toponiem De Schi org, De Burgvallen Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 

gemeente Aa en Hunze Paleolithicum: tot 8800 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
pb

 coordinaten 240500 563600 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  e  
 OM-nr. -1 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

vondstomstandigheden Ni t-archeologisch: onbepaald Mesolithicum: 8800 - 4900 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC 

 C
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 

vondstdatum 9999 Mesolithicum: 8800 - 4900 v  Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 

 
 Neolithicum vroeg A: 5300 - 4900 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

 Neolithicum vroeg A: 5300 - 4900 vC IJzertijd midden: 500 - 250 vC 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 401756
s

 plaats Schipborg datering van tot 
   
 toponiem Schipborger Es, Schietbaan Mesolithicum: 8800 - 4900 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 

  C
 vondstomstandigheden Ar heologisch: onbepaald Neolithicum vroeg A: 5300 - 4900 vC IJzertijd midden: 500 - 250 vC 

coordinaten 241860 565350 Mesolithicum midden: 7100 - 6450 v  Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC 
c

 OM-nr. -1 Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 
 vondstdatum 9999 

 waarnemingsnr. 401841 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  d  
 coordinaten 242100 564400 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

toponiem Schipborg, Hunebe  in de Strubben Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 

  c  
 OM-nr. -1 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 

vondstomstandigheden Ar heologisch: onbepaald Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 

 vC
 Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC Neolithicum midden A: 4200 - 3400 vC 

vondstdatum 9999 Mesolithicum vroeg: 8800 - 7100  Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC 

 Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC 

 waarnemingsnr. 401894 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Westlare  datering van tot n
gemeente Tyna rlo Mesolithicum: 8800 - 4900 vC IJzertijd: 800 - 12 vC   a  

 toponiem N34 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 
  
 vondstomstandigheden Ar heologisch: onbepaald Mesolithicum vroeg: 8800 - 7 00 vC Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC 

coordinaten 239100 568100 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 
c 1

 OM-nr. -1 Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 
 vondstdatum 9999 Neolithicum vroeg A: 5300 - 490  vC IJzertijd midden: 500 - 250 vC 0
 Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC 

 waarnemingsnr. 401898 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Westlaren datering van tot 
  
 toponiem Weg Zuidlaren - Tynaarlo Romeinse tijd vroeg A: 12 vC - 25 nC Romeinse tijd laat: 270 - 450 nC 

gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

 coordinaten 239690 566840 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 

 vondstdatum 9999 
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 waarnemingsnr. 401899 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Oudemo n datering van tot le
gemeente Tynaarlo Paleolithicum: tot 8800 vC 2000 vC   Neolithicum: 5300 - 

 toponiem ten oos ordoost an de molen Paleolithicum laat B: 18000 C 4 -8800  Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC t-no  v 1
 coordinaten 239550 563760 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 

 vondstdatum 9999 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 401900
s

plaats Zeegse datering van tot   
 gemeente Tynaarlo Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC 
 toponiem Zeegser oopje  l

coordinaten 238700 565760   
 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 9999 

 waarnemingsnr. 402009 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s

plaats Oudemo n datering van tot   le
 gemeente Tynaarlo Paleolithicum: tot 8800 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  b
 coordinaten 237460 564480 

toponiem Eischen roekenveld 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 402010 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend    s 

 plaats Zeegse datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Paleolithicum: tot 8800 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  
 coordinaten 240830 564860 

toponiem

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 402014
s

plaats Zeegse datering van tot   
 gemeente Tynaarlo Paleolithicum: tot 8800 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
 toponiem 

coordinaten 240790 565060   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 9999 

 waarnemingsnr. 402041 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s
 plaats Zeegse datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
   
 coordinaten 239780 564070 Mesolithicum: 8800  4900 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

toponiem Oudemolensche diep Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC 
-

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 402042 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Oudemo n datering van tot le
gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC   

 toponiem de Mole  Neolithicum vroeg A: 5300 - 4900 v  IJzertijd midden: 500 - 250 vC n C
 coordinaten 239550 563760 Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC Bronstijd midden A: 1800 - 1500 vC  

vondstomstandigheden Ar heologisch: (veld)kartering Bronstijd: 2000 - 800 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC   c
 OM-nr. -1 Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd midden B: 1500 - 1100 vC 
 vondstdatum 9999 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 402060
s

plaats Tynaarlo datering van tot    
 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 
 toponiem Kogelbe gsveen r

coordinaten 238470 565960   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 9999 

 waarnemingsnr. 402061 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  
 coordinaten 241040 564710 Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

toponiem Schapendrift Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 402087 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s
 plaats Schipborg datering van tot 
  e  
 toponiem Schietbaan Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

gemeente Aa en Hunz  Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 

  
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

coordinaten 241860 565350 Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 9999 

 waarnemingsnr. 402093 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
 toponiem de Strubben 
 coordinaten 241740 565600 
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 402094 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Oudemo n datering van tot le
 gemeente Tynaarlo Paleolithicum: tot 8800 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  e
 coordinaten 240060 564300 

toponiem Mooi Ze gse 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 402095 
bron ARCH  type vindplaat Onbekend   IS s 

 plaats Anloo datering van tot 
  ze  
 toponiem Schipborg Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

gemeente Aa en Hun  Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 

 coordinaten 240850 563490 Mesolithicum midden: 7100 - 645  vC Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC 0
vondstomstandigheden Ar heologisch: (veld)kartering Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC Neolithicum midden A: 4200 - 3400 vC   c  

 OM-nr. -1 Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC 
 
 Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC 

vondstdatum 9999 Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

 waarnemingsnr. 402098 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Schipborg datering van tot 
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  
 coordinaten 241470 566000 

toponiem Holle Drift 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 402099 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Schipborg datering van tot 
  
 toponiem Schipborgsche diep Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

  
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

coordinaten 240590 564060 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 9999 

 waarnemingsnr. 402100 
 bron ARCHIS type vindplaat  Onbekend s

plaats Zeegse datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Paleolithicum: tot 8800 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  
 coordinaten 240760 564000 

toponiem Schipborgsche Diep Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 402442 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Schipborg datering van t to
gemeente Aa en Hunze Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC    

 toponiem Hunebe in de Stru ben Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 vC Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC d b
coordinaten 242100 564400 Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800  Bronstijd: 2000 - 800 vC    vC

 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 9999 
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 waarnemingsnr. 402443 
bron ARCH  type vindplaat Onbekend   IS s 

 plaats Anloo datering van tot 
  
 toponiem De Schi org Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 

gemeente Aa en Hunze Paleolithicum: tot 8800 vC Nieuwe tijd C: 1850 - heden 
pb

 coordinaten 242050 563400 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 
  c  
 OM-nr. -1 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 

vondstomstandigheden Ar heologisch: (veld)kartering Mesolithicum: 8800 - 4900 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

 
 Mesolithicum vroeg: 8800 - 7100  Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC 

vondstdatum 9999 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 
vC

Mesolithicum laat: 6450 -49 0 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC  0
 Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  
 Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC 

Neolithicum vroeg A: 5300 - 4900 vC IJzertijd midden: 500 - 250 vC 

 
 Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 

Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

 Neolithicum laat A: 2 50 - 2450 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 8
 IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 

   
 bron ARCH  type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 402841
IS s

plaats Anloo datering van t   to
 gemeente Aa en Hunze Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v  Neolithicum: 5300 - 2000 vC C

toponiem De Burgvallen, de Schipborg Paleolithicum laat B: 18000 14 -8800  Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC   C
 coordinaten 240500 563600 Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 402846 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Schipborg datering van t to
gemeente Aa en Hunze Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8  vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC   800

 toponiem de Schipborg Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
 coordinaten 241040 564710 Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 

 vondstdatum 9999 

   
 bron ARCH  type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 402848
IS s

plaats Anloo datering van t   to
 gemeente Aa en Hunze Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v  Neolithicum: 5300 - 2000 vC C
 toponiem Anlooδr Diepje Paleolithicum laat B: 18000 C14 - 00  Neolithicum vroeg B: 4900 - 4200 vC 88
 coordinaten 241460 563380 Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 
 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 9999 

 waarnemingsnr. 402849 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Schipborg datering van tot 
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  
 coordinaten 240870 564550 

toponiem Schapendrift, de Schipborg 

 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 402855 
bron ARCH  type vindplaat Onbekend   IS s 

 plaats Anloo datering van tot 
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  
 coordinaten 241960 563270 

toponiem Anlooδr Diepje 

 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

   
 bron ARCH  type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 402856
IS s

 plaats Anloo datering van tot 
  
 toponiem Anlooδr iepje, de Schipborg 

gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Mesolithicum: 8800 - 4900 vC 
 D

 coordinaten 240850 563490 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 

 vondstdatum 9999 

 waarnemingsnr. 402859 
 bron ARCH  type vindplaat  Onbekend IS s

plaats Anloo datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  
 coordinaten 240740 563690 

toponiem de Burgvallen, de Schipborg Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC 

 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

 waarnemingsnr. 402862 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Schipborg datering van tot 
 gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  
 coordinaten 242100 564400 

toponiem de Schipborg, hunebed in de  

 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 

   
 bron ARCH  type vindplaat  Onbekend 

waarnemingsnr. 402865
IS s

plaats Anloo datering van t   to
 gemeente Aa en Hunze Paleolithicum laat: 3 000 C14 - 8800 vC Mesolithicum: 8800 - 4900 vC 5
 toponiem Anlooδr Diepje IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC 
  
 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 

coordinaten 241730 563310 

 OM-nr. -1 
 vondstdatum 9999 

 waarnemingsnr. 402867 
bron ARCH  type vindplaat Onbekend   IS s 

 plaats Anloo datering van tot 
 gemeente Aa en Hunze Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
  
 coordinaten 242190 563670 

toponiem de Houtsnip Neolithicum vroeg A: 5300 - 4900 vC IJzertijd midden: 500 - 250 vC 

 vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 
  
 vondstdatum 9999 

OM-nr. -1 
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 waarnemingsnr. 402870 
bron ARCHIS type vindplaat Onbekend   s 

 plaats Westlaren datering van  tot
gemeente Aa en Hunze Paleolithicum laat B: 18000 C 4 -8800  Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC   1

 toponiem het Natuurbad Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Mesolithicum: 8800 - 4900 vC 
 coordinaten 240140 566490 
  
 OM-nr. -1 

vondstomstandigheden Archeologisch: onbepaald 

 vondstdatum 9999 

   
 bron ARCHIS type vindplaat  Nederzetting, onbepaald 

waarnemingsnr. 404683
s

plaats Schipborg datering van tot   
 gemeente Aa en Hunze Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC 
 toponiem 

coordinaten 240100 566400   
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM-nr. -1 
 vondstdatum 19-09-2005 
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Getekend volgens NEN 5104

Boring:Boring:Boring:Boring: A01A01A01A01
0

25

50

75

100

berm501

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, bouwvoor

493

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel, geroerd

411

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak leemhoudend, grijsgeel, 
c horizont

381

Boring:Boring:Boring:Boring: A02A02A02A02
0

25

50

75

100

gras493

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, bouwvoor

478

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel, geroerd443

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak leemhoudend, grijsgeel, 
c horizont

393

Boring:Boring:Boring:Boring: A03A03A03A03
0

25

50

75

100

gras473

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, bouwvoor

465

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

lichtgrijs, geroerd
428

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, bruingeel, c 

horizont373

Boring:Boring:Boring:Boring: A04A04A04A04
0

25

50

75

100

gras490

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 

bouwvoor

480

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, grijsbruin, 
geroerd

445

Zand, matig fijn, sterk siltig, 

bruingeel, c horizont, abrupt390

Boring:Boring:Boring:Boring: A05A05A05A05
0

25

50

75

100

125

150

bosgrond516

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donkerbruin, 
bouwvoor

506

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, geroerd

446

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
zwartbruin, Ah oude humeuze 

bovenlaag

436

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
witgrijs, e horizont

426

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
matig humeus, donkerbruin, b 

horizont

416

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
zwak humeus, neutraalbruin, 
b/c horizont

396

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak roesthoudend, bruingeel, 

c horizont

366

Boring:Boring:Boring:Boring: A06A06A06A06
0

25

50

75

100

bosgrond503

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donkerbruin, Ap

493

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
ah horizont

491

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

witgrijs, e horizont

478

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
donker zwartbruin, b horizont

458

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
donkerbruin, b/c horizont

443

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak roesthoudend, 

beigegeel, c horizont

403
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Getekend volgens NEN 5104

Boring:Boring:Boring:Boring: A07A07A07A07
0

25

50

75

100

125

150

bosgrond486

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, grijs, Ap

476

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, geroerd?

366

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
matig humeus, zwartbruin, 

resten Ah/B

346

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, geelbruin, BC

336

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geel, C

316

Boring:Boring:Boring:Boring: A08A08A08A08
0

25

50

75

100

125

150

bosgrond530

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geelbruin, Ap

500

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geel, C horizont
470

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

460

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geel

430

Zand, matig fijn, matig siltig, 

geel
380

Boring:Boring:Boring:Boring: A09A09A09A09
0

25

50

75

100

125

150

gras511

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, grijsbruin, Ap

471

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, grijszwart, Ah/E

461

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, bruinzwart, Bhe

451

Zand, matig fijn, matig siltig, 

matig humeus, bruin, Bhs

441

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, bruingeel, BC

421

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geel, C

361

Boring:Boring:Boring:Boring: A10A10A10A10
0

25

50

75

100

125

150

gras487

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geelbruin, Ap

457

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geel, C

377

Zand, matig fijn, matig siltig, 

geel

337

Boring:Boring:Boring:Boring: A11A11A11A11
0

25

50

75

100

125

150

gras462

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig humeus, geelbruin, Ap
432

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, geel, C

352

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geel

312

Boring:Boring:Boring:Boring: A12A12A12A12
0

25

50

75

100

gras476

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig humeus, geelbruin, Ap
446

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, geel, C

366
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Getekend volgens NEN 5104

Boring:Boring:Boring:Boring: A13A13A13A13
0

25

50

75

100

gras481

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, zwak 
plantenhoudend, bruin, Ap

451

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak roesthoudend, geel, C

381

Boring:Boring:Boring:Boring: A14A14A14A14
0

25

50

75

100

gras467

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, zwak 
plantenhoudend, bruin, Ap

442

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak roesthoudend, geel, C 
horizont. roest vanaf80cm-mv

367

Boring:Boring:Boring:Boring: A15A15A15A15
0

25

50

75

100

gras477

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, zwak 

plantenhoudend, grijsbruin, 
Ap/E horizont (enig loodzand in 
bouwvoor

447

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig humeus, bruin, B

427

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, geelbruin, BC

417

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geel, C horizont

377

Boring:Boring:Boring:Boring: A16A16A16A16
0

25

50

75

100

gras488

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, zwak 

plantenhoudend, grijs, Ap453

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, geel, C 
horizont

388

Boring:Boring:Boring:Boring: A17A17A17A17
0

25

50

75

100

bosgrond509

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig humeus, zwak 
plantenhoudend, bruin, Ap

484

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, geel, C 

horizont

409

Boring:Boring:Boring:Boring: A18A18A18A18
0

25

50

75

100

bosgrond548

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, grijsbruin, 
geroerd

503

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwart, Ah

498

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, E

488

Zand, matig fijn, matig siltig, 

matig humeus, bruin, B

478

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelbruin, BC

458

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geel, C

438
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Boring:Boring:Boring:Boring: A19A19A19A19
0

25

50

75

100

bosgrond551

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, grijsbruin, 
geroerd

496

Zand, matig fijn, matig siltig, 

matig humeus, bruinzwart, Ah

486

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, E horizont

476

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, bruin, B horizont

466

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, geelbruin, BC

456

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geel, C horizont

431

Boring:Boring:Boring:Boring: A20A20A20A20
0

25

50

75

100

gras473

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, zwak 
plantenhoudend, grijsbruin, Ap

448

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geel, C horizont

373

Boring:Boring:Boring:Boring: A21A21A21A21
0

25

50

75

100

gras456

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, zwak 

plantenhoudend, grijsbruin, Ap

436

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, C horizont

356

Boring:Boring:Boring:Boring: A22A22A22A22
0

25

50

75

100

gras462

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, zwak 

plantenhoudend, grijsbruin, 
Ap, vermengd met E

452

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, bruingeel, BC 

horizont

422

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, 
neutraalgeel, C horizont

362

Boring:Boring:Boring:Boring: A23A23A23A23
0

25

50

75

100

gras463

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig humeus, zwak 
plantenhoudend, grijsbruin, Ap

438

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, 

neutraalgeel, C horizont

363

Boring:Boring:Boring:Boring: A24A24A24A24
0

25

50

75

100

gras485

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig humeus, zwak 
plantenhoudend, grijsbruin, Ap

455

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, 

neutraalgeel, C horizont

385
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Boring:Boring:Boring:Boring: A25A25A25A25
0

25

50

75

100

gras464

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, zwak 
plantenhoudend, grijsbruin, Ap

444

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, bruingeel, AC
409

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, 
neutraalgeel, C horizont364

Boring:Boring:Boring:Boring: A26A26A26A26
0

25

50

75

100

gras470

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, zwak 
plantenhoudend, grijsbruin, Ap

420

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, C horizont

370

Boring:Boring:Boring:Boring: A27A27A27A27
0

25

50

75

100

125

150

175

gras456

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, zwak 

plantenhoudend, grijsbruin, Ap

436

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, C horizont

286

Leem, sterk zandig, matig 

grindig, grijs, keileem

276

Boring:Boring:Boring:Boring: A28A28A28A28
0

25

50

75

100

125

150

bosgrond551

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, bruingrijs, Ap

531

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geel, C

466

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

sterk humeus, bruinzwart, Ah

461

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

koud asfalt 0/11, lichtgrijs, E

451

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Bhe

431

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, bruinrood, Bhs

421

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, bruingeel, BC

411

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geel, C

381

Boring:Boring:Boring:Boring: A29A29A29A29
0

25

50

75

100

125

150

175

200

bosgrond535

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig humeus, zwak 
plantenhoudend, grijsbruin, Ap

515

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, C horizont

390

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, zwak 
plantenhoudend, matig 

leemhoudend, zwart, Ah

385

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, E horizont

375

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, koud asfalt 
0/11, bruinzwart, B horizont

355

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, bruin, BC

345

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geel, C horizont

315
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Boring:Boring:Boring:Boring: K01K01K01K01

0

25

50

gras521

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

sterk humeus, donkergrijs, 

Bouwvoor

516

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, grijs, 

A/C-horizont

501

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

licht grijsbruin, C-horizont

451

Boring:Boring:Boring:Boring: K02K02K02K02

0

25

50

75

100

gras532

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

sterk humeus, donkergrijs, 

Bouwvoor

527

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, grijs, 

A/C-horizont

512

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak roesthoudend, licht 

grijsbruin, C-horizont
412

Boring:Boring:Boring:Boring: K03K03K03K03

0

25

50

75

100

125

150

175

200

gras594

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

sterk humeus, donkergrijs, 

Bouwvoor/strooisellaag

584

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

wortelhoudend, grijs, 

A/C-horizont

569

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak roesthoudend, licht 

grijsbruin, Zand  met onderin 

dunne humeuze bandjes

469

Zand, zeer fijn, matig siltig, 

sterk humeus, donkergrijs, 

Eerste 5 cm venig

449

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

bruin, B-horizont

434

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

lichtbruin, C-horizont

394

Boring:Boring:Boring:Boring: K04K04K04K04

0

25

50

75

100

125

150

175

200

gras594

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, sterk 

wortelhoudend, donkergrijs, 

Strooisellaag/A-horizont

569

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

geelbruin, Verrommeld, 

stukken plastic

444

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

lichtgrijs, Restant/brok 

E-horizont temidden van 

verstoring

442

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

geelbruin, Geroerd

424

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraalgeel, C-horizont

394

Boring:Boring:Boring:Boring: K05K05K05K05
0

25

50

75

100

125

150

gras456

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, donkergrijs, 

Bouwvoor

436

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

licht grijsbruin, Stuifzand

336

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

lichtgrijs, C-horizont
306

Boring:Boring:Boring:Boring: K06K06K06K06
0

25

50

75

100

gras462

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Strooisellaag

457

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, geelbruin, 

Geroerd

417

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraal zwartgrijs, Zeer dun 

organisch laagje en 

uitlooglaagje

407

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraalgeel, C-horizont, 

stuifzand

362
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Boring:Boring:Boring:Boring: K07K07K07K07

0

25

50

75

100

gras516

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, grijsbruin, 

Strooisellaag

511

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

geelbruin, Geroerd

481

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraal zwartgrijs, Organisch 

laagje en uitlooglaagje

476

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

lichtbruin, Stuifzand

456

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

geel, C-horizont

396

Boring:Boring:Boring:Boring: K08K08K08K08

0

25

50

75

100

125

150

175

200

bosgrond571

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, neutraal 

bruingrijs, 

Strooisellaag/A-horizont

556

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraalgeel, Stuifzand

461

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, licht grijsgeel, 

Licht humeus dekzand, top 

oude A-horizont

431

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, zwak 

leemhoudend, donker 

zwartbruin, Oude A-horizont

401

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak leemhoudend, 

donkergeel, C-horizont, dekzand

371

Boring:Boring:Boring:Boring: K09K09K09K09

0

25

50

75

100

125

150

175

200

bosgrond512

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, neutraal 

bruingrijs, 

Strooisellaag/A-horizont

497

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraalgeel, Stuifzand
442

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, licht grijsgeel, 

Licht humeus dekzand, top 

oude A-horizont

342

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, zwak 

leemhoudend, donker 

zwartbruin, Oude A-horizont

322

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak leemhoudend, 

donkergeel, C-horizont, dekzand

292

Boring:Boring:Boring:Boring: K10K10K10K10

0

25

50

75

100

125

150

175

bosgrond552

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, neutraal 

bruingrijs, 

Strooisellaag/A-horizont

537

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraalgeel, Stuifzand

502

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, licht grijsgeel, 

Licht humeus dekzand, top 

oude A-horizont

412

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, zwak 

leemhoudend, donker 

zwartbruin, Oude A-horizont

382

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak leemhoudend, 

donkergeel, C-horizont, dekzand

362

Boring:Boring:Boring:Boring: K11K11K11K11
0

25

50

75

100

bosgrond551

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, neutraal 

bruingrijs, 

Strooisellaag/A-horizont

536

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak roesthoudend, 

neutraalgeel, Stuifzand

516

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, zwak 

leemhoudend, donker 

zwartbruin, Oude A-horizont

511

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, grijs, E-horizont

501

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

sterk humeus, zwart, 

Organische laag

491

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

bruin, B-horizont

486

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak leemhoudend, 

donkergeel, C-horizont, dekzand

431

Boring:Boring:Boring:Boring: K12K12K12K12
0

25

50

75

100

bosgrond536

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, donker 

grijsbruin, 

Strooisellaag/A-horizont

466

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

licht zwartgrijs, Restant 

E-horizont

456

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

donkergeel, C-horizont, dekzand

416
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Boring:Boring:Boring:Boring: K13K13K13K13

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

bosgrond521

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, sterk 

wortelhoudend, grijsbruin, 

Strooisellaag/A-horizont

496

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig wortelhoudend, geel, 

Stuifzand

451

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

wortelhoudend, grijsbruin, 

Humeuze laag, onderin iets 

roest376

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

sterk humeus, zwart, Oude 

A-horizont

356

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

bruin, B-horizont

331

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

lichtbruin, C-horizont, dekzand

296

Boring:Boring:Boring:Boring: K14K14K14K14

0

25

50

75

100

125

150

bosgrond523

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, neutraal 

bruingrijs, 

Strooisellaag/A-horizont

508

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, 

neutraalgeel, Stuifzand

478

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, licht grijsgeel, 

Licht humeus dekzand, top 

oude A-horizont

433

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, zwak 

leemhoudend, donker 

zwartbruin, Oude A-horizont

398

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak leemhoudend, 

donkergeel, C-horizont, dekzand

373

Boring:Boring:Boring:Boring: K15K15K15K15

0

25

50

75

100

125

bosgrond522

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, neutraal 

bruingrijs, 

Strooisellaag/A-horizont

502

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

grijs, E-horizont

500

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

sterk humeus, zwart, 

Organische laag

497

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

bruin, B-horizont

487

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

geel, C-horizont

397

Boring:Boring:Boring:Boring: K16K16K16K16

0

25

50

75

100

125

bosgrond508

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, neutraal 

bruingrijs, 

Strooisellaag/A-horizont

498

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

bruingrijs, Geroerd

478

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak roesthoudend, geel, 

C-horizont

383

Boring:Boring:Boring:Boring: K17K17K17K17
0

25

50

75

bosgrond506

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, neutraal 

bruingrijs, 

Strooisellaag/A-horizont

481

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak roesthoudend, geel, 

C-horizont
416

Boring:Boring:Boring:Boring: K18K18K18K18
0

25

50

75

100

125

gras493

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, neutraal 

bruingrijs, 

Strooisellaag/A-horizont

473

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

grijs, E-horizont

453

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

donkerbruin, B-horizont

443

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

lichtbruin, B/C-horizont

423

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

geel, C-horizont

368
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Boring:Boring:Boring:Boring: K19K19K19K19

0

25

50

75

bosgrond506

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, neutraalgrijs, 

Strooisellaag/A-horizont

491

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraal grijsgeel, Geroerd

456

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraalgeel, C-horizont, 

dekzand

431

Boring:Boring:Boring:Boring: K20K20K20K20

0

25

50

75

bosgrond486

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, neutraal 

bruingrijs, 

Strooisellaag/A-horizont

456

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak roesthoudend, geel, 

C-horizont
396

Boring:Boring:Boring:Boring: K21K21K21K21

0

25

50

75

100

125

bosgrond517

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, neutraal 

bruingrijs, 

Strooisellaag/A-horizont

502

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

geelgrijs, Stuifzand

472

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, donkergrijs, 

Organische laag

467

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

grijs, E-horizont

427

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

donkerbruin, B-horizont

412

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

lichtbruin, B/C-horizont

402

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

geel, C-horizont

377

Boring:Boring:Boring:Boring: K22K22K22K22

0

25

50

75

100

bosgrond523

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, neutraal 

bruingrijs, 

Strooisellaag/A-horizont

508

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak roesthoudend, 

neutraalgeel, C-horizont

423

Boring:Boring:Boring:Boring: K23K23K23K23
0

25

50

75

100

125

bosgrond537

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, neutraal 

bruingrijs, 

Strooisellaag/A-horizont

517

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

bruingrijs, Stuifzand

487

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

grijs, E-horizont, bovenin iets 

organisch

457

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

donkerbruin, B-horizont

442

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak roesthoudend, licht 

geelbruin, C-horizont

407

Boring:Boring:Boring:Boring: K24K24K24K24
0

25

50

75

100

125

150

bosgrond534

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

lichtgeel, Ophoogzand
514

Zand, zeer fijn, matig siltig, 

matig humeus, licht bruingrijs, 

A-horizont

499

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, 

donkergeel, Stuifzand

474

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, licht grijsgeel, 

Licht humeuze top oude 

A-horizont

454

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, matig 

leemhoudend, donker 

zwartbruin, Oude A-horizont

414

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak leemhoudend, donker 

zwartbruin, B-horizont

404

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

donker bruingeel, B/C-horizont

389

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

donkergeel, C-horizont, dekzand

364
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Boring:Boring:Boring:Boring: K25K25K25K25

0

25

50

75

100

125

150

bosgrond516

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, grijsbruin, 

Strooisellaag/A-horizont

501

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, bruingeel, Zand 

met humeuze vlekken441

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

sterk humeus, zwart, 

Organische laag401

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

bruin, B-horizont

386

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

bruingeel, C-horizont, dekzand346

Boring:Boring:Boring:Boring: K26K26K26K26

0

25

50

75

100

bosgrond507

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

lichtgrijs, Ophoogzand

502

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, donker 

grijsbruin, A-horizont

482

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

donker grijsgeel, Geroerd

477

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

licht bruingrijs, 

E-horizont-achtig laagje

467

Zand, zeer fijn, matig siltig, 

sterk humeus, donker 

zwartbruin, Oude A-horizont

442

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingeel, A/C-horizont, 

overgangslaag

437

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraalgeel, C-horizont

387

Boring:Boring:Boring:Boring: K27K27K27K27

0

25

50

75

100

125

bosgrond521

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, grijsbruin, 

Strooisellaag/A-horizont

501

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

geel, C-horizont

396

Boring:Boring:Boring:Boring: K28K28K28K28

0

25

50

75

100

bosgrond515

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

grijsgeel, 

Strooisellaag/A-horizont

500

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

licht geelgrijs, Gevlekt, lichte 

humusvlekjes

470

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraalgeel, C-horizont
395

Boring:Boring:Boring:Boring: K29K29K29K29
0

25

50

75

100

bosgrond506

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, grijsbruin, 

Strooisellaag/A-horizont

491

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

geel, Stuifzand

471

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

sterk humeus, zwart, 

Organische laag

461

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

grijs, E-horizont

446

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

bruin, B-horizont

426

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraalgeel, C-horizont

386

Boring:Boring:Boring:Boring: K30K30K30K30
0

25

50

75

100

bosgrond503

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

grijsgeel, Strooisellaag/A

488

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

licht geelgrijs, Gevlekt, lichte 

humusvlekjes

453

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraalgeel, C-horizont, 

dekzand

403
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Boring:Boring:Boring:Boring: K31K31K31K31

0

25

50

75

100

gras498

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, grijsbruin, 

Strooisellaag/A-horizont

493

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

licht geelgrijs, Gevlekt, lichte 

humusvlekjes
428

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak roesthoudend, 

neutraalgeel, C-horizont, 

dekzand
378

Boring:Boring:Boring:Boring: K32K32K32K32

0

25

50

75

100

bosgrond479

Zand, zeer fijn, matig siltig, 

matig humeus, donker 

bruingrijs, 

Strooisellaag/A-horizont, 

wordt onderin lichter

434

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donkergrijs, 

Restant oude A-horizont

429

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingeel, B/C-horizont

424

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

donkergeel, C-horizont

379

Boring:Boring:Boring:Boring: K33K33K33K33

0

25

50

75

100

gras467

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, grijsbruin, 

Bouwvoor

447

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

bruingrijs, Geroerd

437

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak roesthoudend, licht 

grijsbruin, C-horizont367

Boring:Boring:Boring:Boring: K34K34K34K34

0
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100

bosgrond460

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, donker 

bruingrijs, Strooisellaag/A

445

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraalgeel, Stuifzand

410

Zand, zeer fijn, matig siltig, 

matig roesthoudend, lichtgrijs, 

Siltiger, natuurlijk

390

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraalgeel, C-horizont

360

Boring:Boring:Boring:Boring: K35K35K35K35
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gras481

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

matig humeus, grijsbruin, 

Bouwvoor

461

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

geel, C-horizont

381

Boring:Boring:Boring:Boring: K36K36K36K36
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gras463

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, licht grijsbruin, 

A-horizont

448

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, licht grijsgeel, 

Gevlekt, geroerd

438

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak roesthoudend, licht 

grijsgeel, C-horizont met iets 

siltiger tussenlaag tussen 

60-65 -mv

363
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Getekend volgens NEN 5104

Boring:Boring:Boring:Boring: K37K37K37K37

0
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gras461

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, grijsbruin, 

A-horizont

451

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, licht grijsgeel, 

Geroerd

431

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak roesthoudend, licht 

grijsgeel, C-horizont

361



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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217148-ARCHIS IKAW, AMK-terreinen en waarnemingen uit ARCHIS II 
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14429

39888

29299

239010

36156

238851

238892

238943

404683

238983

240515 / 566452


238876 / 564813


217148 De Molenkamp, Zeegse
ARCHIS, 1:5000

12-05-2010
I.N. Kaptein

Legenda
GRID_1KM

WAARNEMINGEN

TOP10 ((c)TDN)

ONDERZOEKSMELDINGEN

MONUMENTEN

archeologische waarde

hoge archeologische waarde

zeer hoge archeologische waarde

zeer hoge arch waarde, beschermd

IKAW
zeer lage trefkans

lage trefkans

middelhoge trefkans

hoge trefkans

lage trefkans (water)

middelhoge trefkans (water)

hoge trefkans (water)

water

niet gekarteerd

0 500 m

N Archis2



 
 
 
 
 
 

 

   

 



 



 




