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Geachte heer Mosterman,  

 

Hierbij ontvangt u de, in verband met de geplande werkzaamheden voor GNIPA 1514 

Zwolle-Heerenveen in de gemeente Staphorst, door RAAP uitgevoerde archeologisch 

vooronderzoek. 

 

Indien u hierover nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met  

ondergetekende (tel. 088 - 910 22 54 of via mail AHeddes@LievenseCSO.com). 

 

Met vriendelijke groet    

LievenseCSO Milieu B.V. 

 

 

     

     

 

Mevrouw ing. A.J.M. Heddes   

Projectmanager 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van LievenseCSO heeft RAAP in maart 2016 een bureau- en inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd in verband met werkzaamheden aan het gasleidingtracé tussen Zwolle 

en Heerenveen. In dit tracé zijn op 34 locaties modificaties voorzien. Het gaat hierbij onder 

andere om het verleggen, vervangen en verwijderen van leidingen, het verhelpen van een 

dekkingsmanco en het opgraven en verwijderen oude afsluiters en terugplaatsen van nieuwe 

afsluiters. Middels een door Gasunie uitgevoerde quickscan is bepaald voor welke modificaties 

archeologisch onderzoek nodig is. De geplande modificaties vinden plaats in vijf gemeenten.  

 

Onderhavig rapport omvat de modificatie 3, 7, 8, 9 en 12 in de gemeente Staphorst (figuur 1).  

Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden 

tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het 

bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische 

waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Op basis van de onderzoeks-

resultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens in hoofd-

stuk 3 een advies geformuleerd met betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek. 

 

1.2 Administratieve gegevens 

Plangebied:  modificatie 3, S-4013 

  modificatie 7, N-500-10-KR-015/016 

  modificatie 8, N-500-10-KR-017 

  modificatie 9, S-4015 

  modificatie 12, S-4025 

Plaats: modificatie 3:Rouveen 

 modificatie 7: Rouveen 

 modificatie 8: Rouveen 

 modificatie 9:Zwartsluis 

 modificatie 12:Hamingen 

Gemeente: Staphorst 

Provincie: Overijssel 

Coördinaten:  

 

 

 

 

 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 3995742100 

modificatie 3 noord: 206.020/511.560 zuid: 206.270/510.980 

modificatie 7 noord: 205.220/514.010 zuid: 205.290/513.720 

modificatie 8 noord: 205.180/514.720 zuid: 205.910/514.500 

modificatie 9 noord: 205.030/517.060 zuid: 205.040/516.820 

modificatie 12 noord: 206.090/520.520 zuid: 206.170/520.370 
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1.3 Huidige en toekomstige situatie 

Modificatie 3 ligt in de Zuideindigerslag bij Hasselt, aan de Rechterensweg ter hoogte van de 

kruising met de Hasselterweg. Het zuidelijke deel van het plangebied ligt in een natuurreservaat 

(Stadsgaten). In het noordelijke deel liggen weilanden en akkers, van elkaar gescheiden door 

sloten en houtwallen. 

Modificatie 7ligt eveneens in de Zuideindigerslag bij Hasselt, ten westen van de Rechterensweg, 

ter hoogte van de kruising met de Stadswegsloot. De omgeving bestaat uit weilanden en akkers, 

van elkaar gescheiden door sloten en houtwallen. 

Modificatie 8 ligt in de Zuideindigerslag bij Hasselt, ten westen van de Rechterensweg, circa 500 

m ten noorden van modificatie 7. De omgeving bestaat uit weilanden en akkers, van elkaar 

gescheiden door sloten en houtwallen. De Kloosterzielstreng is een bredere sloot, die vanaf de 

Rechterensweg naar het westen loopt. 

Modificatie 9 ligt in de Olde Maten tussen Zwartsluis en Staphorst, ten westen van de Rechte-

rensweg, ter hoogte van de kruising met de Conradsweg. Langs de Conradsweg ligt het Conrads 

kanaal. De omgeving bestaat uit weilanden, van elkaar gescheiden door sloten. 

Modificatie 12 ligt ten zuiden van Hamingen, bij de splitsing van de Midden weg, de Haminger 

weg en de Staphorster Grote Stouwe. Langs de Staphorster Grote Stouwe ligt de Stouwesloot. 

De omgeving bestaat uit weilanden, van elkaar gescheiden door sloten.  

 

Bij alle modificaties zijn nieuwe leidingen middels een HDD-boring gepland. Bij een gestuurde 

boring zal de verstoring van het bodemarchief zich beperken tot de locatie van ontvangst en 

uittrede, waar de HDD-boring aangesloten wordt op de bestaande leiding. Hierbij is uitgegaan 

van een verstoring met een omvang van 5 x 10 m, met een diepte van 2,5 m -Mv. De oude 

leidingen worden verwijderd. Bij modificatie 9 zal bovendien een afsluiterschema vervangen 

worden. Bij modificatie 12 worden tevens een schema en een zinker verwijderd.  

 

1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het bureauonderzoek dient antwoord te geven op onderstaande onderzoeksvragen: 

1. Welke bodemkundige en geomorfologische gegevens zijn er over het plangebied bekend? 

2. Welke gegevens met betrekking tot archeologische en cultuurhistorische resten zijn reeds 

over het plangebied en de nabije omgeving bekend? 

3. Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting? 

4. Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door 

de geplande inrichting? 

 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 

24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeo-

logie (KNA), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; 

http://www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsvergun-

ning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor de 

dateringen van de in deze notitie genoemde geologische en archeologische perioden. 



 

Gasleidingtracé Zwolle-Heerenveen, modificatie 3, 7, 8, 9 en 12, gemeente Staphorst; 

archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek  

RAAP-notitie 5487 / eindversie, 12 mei 2016 [5 ]   

Geologische perioden Archeologische perioden

H
o

lo
c

e
e

n
P

le
is

to
c

e
e

n

P
re

h
is

to
ri

e

ChronozoneTijdvak TijdperkDatering Datering

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)
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Belvedère/Holsteinien

Elsterien

Brørup

Saalien II

Saalien I

Glaciaal x

Bølling

Allerød

Late Dryas

Vroege Dryas

Vroegste Dryas

Vroeg
Subatlanticum

Laat
Subatlanticum

Oostermeer

Holsteinien

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

C
- 1850

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

- 4900/5300

- 6450

- 8640

- 9700

- 35.000

- 12.500

463.000

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

- 9700

- 450 voor Chr.

- 0

- 3700

- 7300

- 8700

- 1150 na Chr.

- 11.050

- 11.500

- 12.000

- 60.000

- 71.000

- 30.500

- 114.000

- 126.000

- 236.000

- 241.000

- 322.000

- 384.000

- 416.000

- 13.500

- 12.500

- 336.000
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te 

stellen. Daartoe zijn bekende archeologische en aardkundige gegevens (figuren 2.1 t/m 2.5) 

verzameld en is het grondgebruik in het plangebied in het heden en verleden geïnventariseerd 

(figuren 3.1 t/m 3.5). Geraadpleegd zijn de volgende bronnen: 

• het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS); 

• literatuur en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst); 

• de recente topografische kaart, schaal 1:25.000; 

• historisch kaartmateriaal (www.map5.nl); 

• de gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingskaart; 

• het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 

 

2.2 Resultaten modificatie 3 (verlegging S-4013) 

Geomorfologie en bodem 

• geomorfologie volgens geomorfologische kaart (ontleend aan ARCHIS): ontgonnen veen-

vlakte (code 2M46). 

• bodem volgens bodemkaart: koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof 

broekveen; code hVc) en oost-west georiënteerde petgaten.  

 

AHN2 

Het plangebied ligt in een laaggelegen vlakte op gemiddeld 0,5 m -NAP. De wegen liggen hoger 

dan het omringende gebied. Ten zuiden van de T-splitsing van de Regterensweg met de 

Hasselterweg loopt een hoger gelegen lijn richting het zuidwesten. Deze lijn richt zich niet naar 

de perceelgrenzen in het gebied. Mogelijk betreft het een oude dijk of weg. Ten westen van het 

plangebied liggen rechthoekige petgaten. 

 

Archeologische informatie 

In de omgeving (zone van 300 rondom) van het plangebied zijn in ARCHIS geen archeologische 

vindplaatsen bekend. Het plangebied ligt vrijwel geheel binnen een gebied dat in 2011 onderzocht 

is in verband met natuurontwikkeling in het plangebied Stadsgaten (Zielman, 2011). Alleen het 

meest zuidelijke deel van het plangebied valt erbuiten. Het onderzoek bestond uit een bureau-

onderzoek en een verkennend veldonderzoek. Op basis van de resultaten van het bureauonder-

zoek gold bij de aanvang van het veldonderzoek voor delen van het plangebied een hoge 

verwachting voor waardevolle (intacte) archeologische overblijfselen uit de periode Late Middel-

eeuwen t/m Nieuwe tijd, terwijl voor andere delen een middelhoge verwachting gold. Voor de top 

van het dekzandniveau gold een onbekende verwachting. Tijdens het veldonderzoek zijn in het 

westen van het plangebied aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van (een) intacte 
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archeologische vindplaats, mogelijk een huisplaats uit de Late Middeleeuwen of de vroege Nieuwe 

tijd. Ten westen en oosten van het onderhavige plangebied zijn boringen gezet. De bodem bestaat 

uit zeggeveen (basis verspoeld) of zeggeveen op detritusgyttja. De zanddiepte varieert van 0,7 tot 

1,4 m -Mv. 

 

Historische informatie 

Volgens Vervloet & Bording (1985) is het op basis van diverse geschreven bronnen aannemelijk 

dat in de periode tussen 1187 en 1237 een start gemaakt is met de ontginning van het veenge-

bied ten oosten van het Zwarte Water. De oudste fase van de bewoning bevond zich vermoede-

lijk langs het veenstroompje de Wijk, dat ten westen van het plangebied ligt. Van hieruit werd het 

veen in oostelijke richting ontgonnen, waarbij de bewoning zich eveneens naar het oosten 

verplaatste. Zie figuur 4 voor de ligging van bewoningsassen en oude kerken. Volgens Vervloet 

& Bording (1985) lag in het zuidelijke deel van het plangebied sinds de 12e eeuw een brede 

zijwende. Een dergelijke watergang had als functie om het zure water uit het onontgonnen veen 

af te voeren. In de 17e eeuw is hier een waterloop aangelegd (de Beentjesgraven) en in het 

begin van de 19e eeuw de Dedemsvaart. Tot en met de herontginning van het gebied (vanaf 

1927) behoorde het plangebied tot de verste uiteinden van smalle laaggelegen percelen die als 

hooiland in gebruik waren (Van den Bergh, 2004). Bij de herontginning van het gebied werden de 

huidige wegen die het plangebied doorsnijden (Rechterensweg, Afschuttingsweg en Matenweg) 

aangelegd (Van den Bergh, 2004). 

 

Op historische kaarten (o.a. Franse Kaart uit 1811-1813; Versfelt & Schroor, 2001) is het 

plangebied onbebouwd en in gebruik als grasland.  

 

Gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 

Op de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart (Boshoven e.a., 2011) geldt voor het 

plangebied een middelhoge archeologische verwachting. Een strook ten noorden van de weg is 

verstoord. Ten oosten en westen van het plangebied liggen bewoningsassen met een hoge 

archeologische verwachting. Voor gebieden met een middelhoge archeologische verwachting 

geldt het advies: bij ingrepen dieper dan 40 cm en met een oppervlakte van minimaal 3.000 m² is 

archeologisch onderzoek noodzakelijk. Voor de verstoorde strook ten noorden van de weg geldt 

het advies bureauonderzoek en verkennend booronderzoek om de aard en diepte van de 

verstoring en de diepte van het archeologische niveau vast te stellen. 

  

Verstoringsinformatie 

Ter plaatse van de te verwijderen leiding zal de bodem verstoord zijn. De omvang van deze 

verstoringen is niet bekend.  
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2.3 Resultaten modificatie 7 (verlegging N-500-10-KR-015/016) 

Geomorfologie en bodem 

• geomorfologie volgens geomorfologische kaart ( ontleend aan ARCHIS): ontgonnen veenvlak-

te (code 2M46). 

• bodem volgens bodemkaart: koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof 

broekveen; code hVc).  

 

AHN2 

Het plangebied ligt in een laaggelegen vlakte op gemiddeld 0,5 m -NAP. De wegen liggen hoger 

dan het omringende gebied. 

 

Archeologische informatie 

Uit de omgeving (zone van 300 m rondom) van het plangebied staan in ARCHIS geen archeo-

logische vindplaatsen geregistreerd.  

 

Historische informatie 

Voor de algemene ontginningsgeschiedenis van het gebied wordt verwezen naar modificatie 3.  

Ter plaatse van het plangebied ligt een historisch bewoningslint (Boshoven e.a., 2011: bijlage 5). 

Op historische kaarten (o.a. Franse Kaart uit 1811-1813; Versfelt & Schroor, 2001) is het 

plangebied onbebouwd en in gebruik als grasland. De stadsweg is op de Franse Kaart uit 1811-

1813 aangeduid als Veene Weg. 

 

Gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 

Langs de Rechterensweg ligt op de archeologische verwachtingskaart een oud bewoningslint 

(Boshoven e.a., 2011). Op de archeologische beleidsadvieskaart geldt daarom voor het plan-

gebied een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe 

tijd. Bij ingrepen dieper dan 0,5 m en met een oppervlakte van minimaal 100 m² is archeologisch 

onderzoek noodzakelijk. 

 

Verstoringsinformatie 

Ter plaatse van de te verwijderen leiding zal de bodem verstoord zijn. De omvang van deze 

verstoringen is niet bekend.  
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2.4 Resultaten modificatie 8 (verlegging N-500-10-KR-017) 

Geomorfologie en bodem 

• geomorfologie volgens geomorfologische kaart ( ontleend aan ARCHIS): ontgonnen veen-

vlakte (code 2M46). 

• bodem volgens bodemkaart: koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof 

broekveen) (code hVc).  

 

AHN2 

Op het AHN2 ligt het plangebied in een laaggelegen vlakte op gemiddeld 0,6 m -NAP. De 

Rechterensweg ligt hoger dan het omringende landschap. Zowel ten noorden (circa 0,2 m -NAP) 

als ten zuiden (circa 0,3 m -NAP) van het plangebied ligt aan de westzijde van de Rechterens-

weg een rechthoekig, hoger gelegen gebied. Waarschijnlijk zijn dit voormalige erven. Op 

historische kaarten komt op deze locaties echter geen bewoning voor. 

 

Archeologische informatie 

Uit de omgeving (zone van 300 m rondom) van het plangebied staan in ARCHIS geen archeo-

logische vindplaatsen geregistreerd.  

 

Historische informatie 

Voor de algemene ontginningsgeschiedenis van het gebied wordt verwezen naar modificatie 3.  

Op historische kaarten (o.a. Franse Kaart uit 1811-1813; Versfelt & Schroor, 2001) is het 

plangebied onbebouwd en in gebruik als grasland. 

 

Gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 

Op de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart (Boshoven e.a., 2011) geldt voor het 

plangebied een middelhoge archeologische verwachting. Ten westen van het plangebied ligt een 

oud bewoningslint (Boshoven e.a., 2011: bijlage 5), met een hoge archeologische verwachting 

voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Voor gebieden met een middelhoge 

archeologische verwachting is bij ingrepen dieper dan 0,4 m en met een oppervlakte van mini-

maal 3.000 m² is archeologisch onderzoek noodzakelijk.  

 

Verstoringsinformatie 

Ter plaatse van de te verwijderen leiding zal de bodem verstoord zijn. De omvang van deze 

verstoringen is niet bekend.  
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2.5 Resultaten modificatie 9 (nieuw schema S-4015) 

Geomorfologie en bodem 

• geomorfologie volgens geomorfologische kaart ( ontleend aan ARCHIS): ontgonnen veen-

vlakte (code 2M46). 

• bodem volgens bodemkaart: koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof 

broekveen) (code hVc).  

 

AHN2 

Op het AHN ligt het plangebied in een laaggelegen vlakte op gemiddeld 0,65 m -NAP. De 

Rechterensweg en de Conradsweg liggen hoger dan het omringende landschap. Aan de 

noordzijde van de Conrads weg ligt een circa 30 m brede strook, die hoger gelegen is dan het 

gebied ten noorden ervan (circa 0,45 m -NAP). Vermoedelijk is dit perceel opgehoogd. Ten 

zuiden van het plangebied ligt ten oosten van de Rechterensweg een rechthoekig, hoger gelegen 

gebied (circa 0,2 m -NAP), waarschijnlijk een voormalig erf. Op historische kaarten komt hier 

echter geen bebouwing voor. 

 

Archeologische informatie 

Uit de omgeving (zone van 300 m rondom) van het plangebied staan in ARCHIS geen archeo-

logische vindplaatsen geregistreerd.  

 

Historische informatie 

Voor de algemene ontginningsgeschiedenis van het gebied wordt verwezen naar modificatie 3.  

Op historische kaarten (o.a. Franse Kaart uit 1811-1813; Versfelt & Schroor, 2001) is het 

plangebied onbebouwd en in gebruik als grasland. 

 

Gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 

Langs de Rechterensweg ligt op de archeologische verwachtingskaart een oud bewoningslint 

(Boshoven e.a., 2011). Op de archeologische beleidsadvieskaart geldt daarom voor het plan-

gebied een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe 

tijd. Bij ingrepen dieper dan 0,5 m en met een oppervlakte van minimaal 100 m² is archeologisch 

onderzoek noodzakelijk. 

 

Verstoringsinformatie 

Ter plaatse van de te verwijderen leiding zal de bodem verstoord zijn. De omvang van deze 

verstoringen is niet bekend.  
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2.6 Resultaten modificatie 12 (verlegging S-4025) 

Geomorfologie en bodem 

• geomorfologie volgens geomorfologische kaart ( ontleend aan ARCHIS): het zuidelijke deel 

van het plangebied ligt in een ontgonnen veenvlakte (code 2M46). Het noordelijke deel op 

een laag rivierduin (code 3K20). 

• bodem volgens bodemkaart: in het zuidelijke deel koopveengronden op zand, beginnend 

ondieper dan 120 (code hVz), in het noordelijke deel vlakvaaggronden. 

 

AHN2 

Op het AHN2 ligt ten noorden van de Staphorster Grote Stouwe een min of meer zuidwest-

noordoost georiënteerde hoogte, waarop circa 300 m naar het noordoosten Hamingen ligt. Het 

noordelijke deel van het plangebied ligt op deze hoogte (circa 0,1 m +NAP). De uitlopers van 

deze hoogte strekken zich uit tot in het zuidelijke deel van het plangebied. Dit deel van het 

plangebied ligt op circa 0,3 m -NAP. 

 

Archeologische informatie 

Uit de omgeving (zone van 300 m rondom) van het plangebied staan in ARCHIS geen archeo-

logische vindplaatsen geregistreerd.  

 

Historische informatie 

Voor de algemene ontginningsgeschiedenis van het gebied wordt verwezen naar modificatie 3.  

Op de Franse Kaart uit 1811-1813; Versfelt & Schroor, 2001) is het plangebied onbebouwd en in 

gebruik als grasland. De Topografisch Militaire Kaart uit 1850 (bron Map 5) toont ten zuiden van 

het plangebied een eendenkooi met de naam Geldgierskooi. Ten noorden van de Staphorstsche 

Stouwe liggen enkele duinen. Ook op de Bonnekaarten van 1900 en 1925 (bron Map 5) staat de 

Geldgierskooi vermeld. Op jongere kaarten komt deze niet meer voor. 

 

Gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 

Het plangebied ligt op de archeologische verwachtingskaart op een (deels afgedekt) rivierduin 

(Boshoven e.a., 2011). Langs de Staphorster Grote Stouwe ligt een oud bewoningslint. Op de 

archeologische beleidsadvieskaart geldt daarom voor het plangebied een hoge archeologische 

verwachting voor vindplaatsen uit de periode Neolithicum t/m Middeleeuwen en voor de periode 

Middeleeuwen - Nieuwe tijd. Voor de periode Neolithicum t/m Middeleeuwen is bij ingrepen 

dieper dan 0,4 m en met een oppervlakte van minimaal 2.500 m² archeologisch onderzoek nood-

zakelijk. Voor de periode Middeleeuwen - Nieuwe tijd is bij ingrepen dieper dan 0,5 m en met een 

oppervlakte van minimaal 100 m² is archeologisch onderzoek noodzakelijk.  

 

Verstoringsinformatie 

Ter plaatse van de te verwijderen leiding zal de bodem verstoord zijn. De omvang van deze 

verstoringen is niet bekend.  
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2.7 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van de bij het bureauonderzoek verzamelde gegevens is het mogelijk een gespecifi-

ceerde archeologische verwachting op te stellen ten aanzien van aard, ouderdom, diepteligging 

en gaafheid. 

 

De modificaties 3 en 8 liggen in een ontgonnen veenvlakte met een middelhoge archeologische 

verwachting. Het betreft het veengebied ten westen van Rouveen en Staphorst, waarvan het 

oorspronkelijke reliëf van het dekzand niet of nauwelijks bekend is. Ter plaatse van afgedekte 

dekzandruggen geldt een middelhoge archeologische verwachting, terwijl voor de dekzand-

vlakten een lage archeologische verwachting geldt. In deze gebieden worden archeologische 

resten in de top van het zand verwacht. Vanwege de afdekking met veen zullen deze resten 

goed bewaard zijn gebleven. De ingrepen binnen de modificaties 3 en 8 (ontgraving ter plaatse 

van in- en uittredepunt van 5 x 10 m) blijven ruim onder de vrijstellingsgrens van de gemeente 

Staphorst van 3.000 m2. 

 

De modificaties 7, 9 en 12 liggen eveneens in het veengebied ten westen van Rouveen en 

Staphorst, ter plaatse van oude bewoningslinten. Voor deze gebieden geldt een hoge archeo-

logische verwachting voor de periode Middeleeuwen - Nieuwe tijd. Resten uit deze periode 

worden in de top van het veen verwacht. Voor modificatie 12 geldt bovendien voor het rivierduin 

een hoge archeologische verwachting voor de periode Neolithicum-Middeleeuwen. Resten uit 

deze periode worden in de top van het zand, of in het veen hierboven verwacht. Vanwege de 

afdekking met veen zullen deze resten goed bewaard zijn gebleven. 

 

Bij alle modificaties is een nieuwe leiding middels een HDD-boring gepland. De verwachte 

verstoring zal zich beperken tot de in- en uittredepunten (omvang 5 x 10 m), waar de HDD 

aansluit op de bestaande leiding. Indien de ingrepen per modificatie beperkt blijven tot minder 

dan 100 m2, dan vallen de ingrepen binnen de vrijstellingsgrens van de gemeente Staphorst en 

is archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk. Indien de ingrepen per modificatie 100 m2 

of een groter oppervlak beslaan, wordt aanbevolen archeologisch vervolgonderzoek uit te 

voeren. 

 

 
periode 

verwachting Complextype Kenmerken  
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3 Samenvatting 

3.1 Conclusies  

In deze paragraaf worden de conclusies gegeven in de vorm van de antwoorden op de specifieke 

onderzoeksvragen (zie § 1.4). 

 

1. Welke bodemkundige en geomorfologische gegevens zijn er over de plangebieden bekend? 

De plangebieden liggen in het veengebied ten westen van Rouveen en Staphorst. De bodem 

bestaat uit koopveengronden op zeggeveen. Het noordelijke deel van modificatie 12 ligt op 

een zandduin met vlakvaaggronden.  

 

2. Welke gegevens met betrekking tot archeologische en cultuurhistorische resten zijn reeds 

over de plangebieden en de nabije omgeving bekend? 

In de directe omgeving van de plangebieden zijn geen archeologische vindplaatsen bekend. 

Het veengebied ten westen van Rouveen en Staphorst is vanaf de Late Middeleeuwen ont-

gonnen. Er zijn verschillende oude bewoningslinten onderscheiden. De modificaties 7, 9 en 

12 liggen ter hoogte van oude bewoningslinten. Ten zuiden van modificatie 12 heeft een 

eendenkooi gelegen. 

 

3. Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting? 

Zie § 2.7. 

 

4. Zijn in de plangebieden archeologische resten aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door 

de geplande inrichting? 

Uit de plangebieden zijn vooralsnog geen archeologische resten bekend. Het ontgraven van 

de putten ter plaatse van het in- en uittredepunten (omvang 5 x 10 m) van de HDD-boringen, 

zal de archeologisch relevante niveaus en eventueel daarin aanwezige archeologische resten 

verstoren. In het tussenliggende gebied blijft het archeologisch relevante niveau ongestoord.  

 

3.2 Aanbevelingen 

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat in het plangebied intacte relevante archeolo-

gische niveaus aanwezig kunnen zijn. De ingrepen binnen de modificaties 3 en 8 blijven ruim 

onder de vrijstellingsgrens van 3.000 m2. Op basis van de huidige gegevens wordt voor de 

modificaties 7, 9 en 12 de ondergrens voor vrijstelling van onderzoek overschreden. Daarom 

wordt voor deze modificaties vervolgonderzoek in de vorm van verkennend booronderzoek (3 

boringen per in- uittredepunt) aanbevolen. Dit verkennend booronderzoek heeft als doel inzicht 

te verkrijgen in de gaafheid van de bodem en het voorkomen van reliëf en bodemvorming (pod-

zol) in het dekzand. Het verkennend booronderzoek beperkt zich tot de in- en uittredepunten van 

de geplande HDD-boringen (omvang 5 x 10 m). Mocht voor de modificaties 7, 9 en 12 gelden dat 
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de ingrepen per modificatie beperkt blijven tot minder dan 100 m2, dan vallen de ingrepen binnen 

de vrijstellingsgrens van de gemeente Staphorst en is archeologisch vervolgonderzoek niet 

noodzakelijk. 

 

Wanneer bij de overige werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, moet 

hiervan direct melding gemaakt worden bij de bevoegde overheid (gemeente Staphorst, 

contactpersoon drs. M. Nieuwenhuis (Het Oversticht). 
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Overzicht van figuren en tabellen 

Figuur 1. Overzicht van de ligging van de plangebieden (rood); inzet: ligging in 

Nederland.  

Figuur 2.1 t/m 2.5.  Het plangebied op A) de topografische ondergrond, B) de geomorfologie, C) 

de bodemkaart, D) het AHN en E) de luchtfoto. 

Figuur 3.1 t/m 3.5. Het plangebied op A) Franse kaarten 1811-1813 (Versfelt & Schroor, 2001), 

B) TMK 1850, C) Bonnekaart 1900 en D) Bonnekaart 1925. 

Figuur 4. De ligging van oude bewoningsassen en oude kerken volgens landmeter 

Gijsbert Sasse in 1635 (bron: Boshoven e.a., 2011: figuur 4.9). 

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood); inzet: ligging in Nederland.
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Figuur 2.1. Het plangebied op A) de topografische ondergrond, B) de geomorfologie, C) de bodemkaart, D) het AHN en E) de luchtfoto.
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Figuur 2.2. Het plangebied op A) de topografische ondergrond, B) de geomorfologie, C) de bodemkaart, D) het AHN en E) de luchtfoto.
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Figuur 2.3. Het plangebied op A) de topografische ondergrond, B) de geomorfologie, C) de bodemkaart, D) het AHN en E) de luchtfoto.
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Figuur 2.4. Het plangebied op A) de topografische ondergrond, B) de geomorfologie, C) de bodemkaart, D) het AHN en E) de luchtfoto.
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Figuur 2.5. Het plangebied op A) de topografische ondergrond, B) de geomorfologie, C) de bodemkaart, D) het AHN en E) de luchtfoto.
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Figuur 3.1. Het plangebied op A) Franse kaarten 1811-1813 (Versfelt & Schroor, 2001), B) TMK
1850, C) Bonnekaart 1900 en D) Bonnekaart 1925.
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Figuur 3.2. Het plangebied op A) Franse kaarten 1811-1813 (Versfelt & Schroor, 2001), B) TMK
1850, C) Bonnekaart 1900 en D) Bonnekaart 1925.
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Figuur 3.3. Het plangebied op A) Franse kaarten 1811-1813 (Versfelt & Schroor, 2001), B) TMK
1850, C) Bonnekaart 1900 en D) Bonnekaart 1925.
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Figuur 3.4. Het plangebied op A) Franse kaarten 1811-1813 (Versfelt & Schroor, 2001), B) TMK
1850, C) Bonnekaart 1900 en D) Bonnekaart 1925.
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Figuur 3.5. Het plangebied op A) Franse kaarten 1811-1813 (Versfelt & Schroor, 2001), B) TMK
1850, C) Bonnekaart 1900 en D) Bonnekaart 1925.
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Figuur 4. De ligging van oude bewoningsassen en oude kerken volgens landmeter Gijsbert Sasse in 1635 
(bron: Boshoven e.a., 2011: figuur 4.9).
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