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Doelstelling
Het proefsleuvenonderzoek heeft tot doel gegevens te verkrijgen om de archeologische verwachting
te toetsen en eventueel aanwezige vindplaatsen op te sporen en te waarderen. Op basis van de
waardering kan de behoudenswaardigheid van de vindplaats binnen het plangebied worden
vastgesteld. Op basis daarvan kan worden bepaald of een eventuele vindplaats in-situ behouden
dient te blijven dan wel dient te worden opgegraven (behoud ex-situ).
Bevindingen
Het onderzoek bestond uit een proefsleuvenonderzoek conform het KNA protocol 4003 IVO-P.
Samengevat is tijdens het onderzoek een verstoord bodemprofiel aangetroffen. De bovenste 50 tot 80
centimeter bestaat uit een recent omgewerkt pakket, waaronder zich de C-horizont bevindt. In één
proefsleuf zijn zestien sporen aangetroffen, bestaande uit negen paalkuilen, vijf kuilen en een recente
verstoring. Uit deze sporen is geen structuur te herkennen. Het is mogelijk dat deze sporen hebben
behoord tot de historische boerderij, maar doordat de sporen niet nader gedateerd konden worden is
dit niet met zekerheid vast te stellen. Ook zijn verspreid over het opgravingsvlak veel verstoringen
aangetroffen, die zijn gedocumenteerd met spoornummer 9999.
Het aangetroffen vondstmateriaal is grotendeels afkomstig uit verstoorde context, hoofdzakelijk uit
de late 18e of het begin van de 20e eeuw en is te relateren aan de boerderij die er tot aan het begin
van de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft gestaan. Slechts één pijpensteeltje is afkomstig van
een spoor. Door een gebrek aan diagnostische kernmerken kan dit fragment echter niet nader
gedateerd worden dan begin 17e tot eind 20e eeuw. Andere vondsten bestonden uit sterk verweerd
roodbakkend en industrieel wit aardewerk en (sub)recent glaswerk en metaal.
De aangetroffen vindplaats is gewaardeerd op KNA-criteria. De vindplaats scoort 2 punten op fysieke
kwaliteit en 6 punten op inhoudelijke kwaliteit. De vindplaats is daarmee als niet behoudenswaardig
gewaardeerd. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd geen
archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren en het plangebied vrij te geven voor
het aspect archeologie.
Opmerkingen:
Goed uitgevoerd onderzoek, slechts één kleine opmerking:
• Pag 17, par 6.3. De eerste zin opent met ‘Jet bodemprofiel’ dat moet zijn Het bodemprofiel.
Advies m.b.t. het onderzoeksrapport:
Met verwerking van bovenstaande opmerking kan het rapport definitief gemaakt worden. Het
Oversticht ontvangt graag een digitaal exemplaar hiervan. Aan de gemeente Oldenzaal zal
geadviseerd worden om het selectie-advies over te nemen.
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