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Samenvatting
In opdracht van Rombou heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek, een
verkennend- en karterend booronderzoek uitgevoerd aan de Heetlagendijk te Grolloo
(Gemeente Aa en Hunze). Het voornemen is om binnen het plangebied (circa 1,7 ha) een
bouwblok van 1 ha aan te wijzen voor de realisatie van een melkveebedrijf. Bij de voorziene
nieuwbouw bestaat de kans dat archeologische waarden verstoord worden. In dit kader is een
archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat archeologische resten kunnen voorkomen in de top
van dekzandafzettingen of in de top van het keileem vanaf het midden paleolithicum tot en
met de nieuwe tijd. Het plangebied ligt buiten de es van Grolloo en derhalve is de kans op
bodemverstoringen door ploegen groot. Indien niet verploegd, worden in de hooggelegen
noordwesthoek podzolbodems verwacht en de laaggelegen zuidoosthoek beekeerdgronden of
veengronden. Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat in een strook langs de
Heetlagendijk de bodem verstoord is. Hier worden geen archeologische resten meer verwacht.
In de hooggelegen noordwestzijde is een zone met Bh horizonten aangetroffen, waaruit blijkt
dat de bodem nog redelijk intact is en nog archeologische resten kunnen voorkomen. Richting
het zuidoosten duidt veraard veen en een Bw-horizont op van oorsprong natte
landschappelijke condities, ongeschikt voor een langer verblijf. Hier kunnen echter wel
voorwerpen worden aangetroffen die te maken hebben gehad met rituele deposities.
Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek is een inrichtingsplan
ontworpen, waarbij de hoog gelegen noordwesthoek binnen het bouwblok kwam te liggen en
de laag gelegen zuidoosthoek daarbuiten. Op basis van dit inrichtingsplan is een karterend
booronderzoek verricht in de noordwesthoek van het plangebied.
Het karterend booronderzoek heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd.
De verrichte onderzoeksinspanning is op basis van de huidige regels voldoende om het
bouwblok vrij te geven voor de voorziene bouwwerkzaamheden. De laagte in het zuidoosten
van het onderzochte gebied is bij het karterend onderzoek niet aanvullend onderzocht. Mocht
het in de toekomst wenselijk zijn om het bouwblok in de zuidoostelijke richting uit te breiden,
dan dient alsnog rekening te worden gehouden met een archeologisch vervolgonderzoek. Het
wordt aanbevolen hier dan een waarderend booronderzoek uit te voeren.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Aa en Hunze. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie
besluit nemen over deze aanbeveling. Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan
op basis van de aard van de onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens
graafwerkzaamheden alsnog archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop
dat men bij bodem verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en
grondsporen direct te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de
Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om onmiddellijk contact op te
nemen met de Gemeente Aa en Hunze en de provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden,
tel. 0592-365220/0622662601.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Rombou heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek, een
verkennend- en een karterend booronderzoek uitgevoerd aan de Heetlagendijk te Grolloo
(Gemeente Aa en Hunze). Het voornemen is om binnen het plangebied (circa 1,7 ha) een
bouwblok van 1 ha aan te wijzen voor de realisatie van een melkveebedrijf. Bij de voorziene
nieuwbouw bestaat de kans dat archeologische waarden verstoord worden. In dit kader dient
een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.
Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 3 april 2013. Op basis van de resultaten van
het bureauonderzoek en verkennend booronderzoek is een ontwerp gemaakt voor de
inrichting van het terrein en is besloten tot de uitvoer van een karterend booronderzoek voor
een gedeelte van het plangebied.
Het karterend booronderzoek is uit gevoerd op 7 juli 2013.

1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische
verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, historische- en
archeologische gegevens. Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de
bodemopbouw om een uitspraak te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van
archeologische niveaus en mogelijke bodemverstoringen binnen het plangebied. Het
booronderzoek toetst de uitkomsten van het bureauonderzoek. De volgende vragen staan bij
het onderzoek centraal:


Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
 Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011).

1.3

Administratieve data
Adres:
Toponiem:
Kadastrale adres
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Contactpersoon

Heetlagendijk Grolloo
Heetlagendijk
Gemeente Rolde sectie T, nrs. 836 en 837
Drenthe
Aa en Hunze
Rombou
Dhr. J.P. Smit
Zwartewaterallee 14
Postbus 240
8000 AE Zwolle
Tel. 06-51257034
jpsmit@rombou.nl
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bevoegd gezag:
Contactpersoon:
Coördinaten:

Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

2
2.1

Gemeente Aa en Hunze
Dhr. C. Houx
E-mail: choux@aaenhunze.nl
241.305/549.967
241.444/549.956
241.469/549.831
241.362/549.815
Circa 1,7 ha
17E
56211
52516

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt ten zuiden van Grolloo (zie afbeelding 1) ten oosten van de Heetlagendijk.
Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1,7 ha en is in gebruik als grasland. Aan de
westzijde bevindt zich een betonplaat ten behoeve van een kuil bult en een waterreservoir.
Ten tijde van het karterend booronderzoek bevond zich een kuil bult langs de noordgrens van
het plangebied.
Uit een kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het
plangebied ligt op een gemiddelde hoogte van circa 16 + NAP.1

2.2

Voorziene ontwikkeling
Het project betreft het realiseren van een nieuw melkveebedrijf. Het toekomstige bouwblok,
dat een oppervlakte gaat krijgen van 1 hectare, ligt nog niet vast.

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.2
1

http://ahn.geodan.nl/ahn/

ArGeoBoor rapport 1214: Heetlagendijk te Grolloo
Opdrachtgever: Rombou

5

3
3.1

Bureauonderzoek
Methode
Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een
archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.

3.2

Aardkundige gegevens
Het plangebied is gelegen op het Drents plateau. Dit plateau wordt gekenmerkt door het
voorkomen van keileem (Formatie van Drenthe, Laagpakket van Gieten) in de ondergrond. De
keileem is afgezet onder het landijs in de voorlaatste ijstijd: ‘het Saalien’ tussen 370.000 en
130.000 jaar geleden.3 Gedurende het smelten van het landijs in de warme periode die volgde:
‘het Eemien’ vond erosie van de keileem plaats en werden dalen gevormd. In de hierop
volgende ijstijd: ‘het Weichselien’ tussen 115.000 en 11.755 jaar geleden, heeft door talrijke
vries-dooi cycli nog veel erosie plaatsgevonden. Hierbij zijn de oorspronkelijke diepere dalen
weer grotendeels opgevuld met sediment en vooral in de breedte verder uitgesleten. 4
Uit een kaart gemaakt van gegevens van het actueel hoogtebestand Nederland (AHN) en de
geomorfologische kaart is te zien dat het plangebied ligt ten oosten van een langgerekte laagte
behorende bij zo’n erosiedal (zie afbeeldingen 2 en 5). 5 In het plangebied zelf is sprake van een
cirkelvormige laagte met het laagste deel in de zuidoostpunt van het plangebied (zie
afbeeldingen 2 en 6). Deze laagte is niet aangegeven op de geomorfologische kaart, maar wel
op de gemeentelijke beleidsadvieskaart (zie afbeelding 6). 6 Naast de erosie van het keileem
heeft er in het midden en koudste deel van het Weichselien, ook veel zandtransport door de
wind plaatsgevonden. Dit vrijgekomen zand is vooral afgezet in de aanwezige laagten. Op de
hogere keileemplateaus werd het stuivende zand slecht vastgehouden en is de laag dekzand
vaak aanzienlijk dunner of komt het keileem aan de oppervlakte voor. Dekzand afzettingen
worden gerekend tot het Laagpakket van Wierden behorende tot Formatie van Boxtel. Het
maaiveld in het plangebied ligt op 17,0 + NAP in noordwesten tot 15,8 + NAP in het zuidoosten
van het plangebied (afbeelding 3).
Deze laagte is mogelijk een pingo-ruïne of een door de wind uitgeblazen laagte . Pingo-ruïnes
zijn resten van pingo’s, een soort heuvels met een ijskern, die kunnen ontstaan onder
periglaciale omstandigheden en die kenmerkend zijn voor permafrost. Men gaat er vanuit dat
pingo’s tussen 25.000 en 18.000 jaar voor heden ontstaan zijn. En dat ze tussen 14.000 en
9.000 voor heden zijn omgevormd tot ruïnes. 7

2

Kadaster 2012
De Mulder e.a. 2003 & Berendsen 2004
4
Worst en Zomer 2011
5
http://ahn.geodan.nl/ahn/ en Alterra 2003
6
Alterra 2003
7
Berendsen 2004
3
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Afbeelding 2. Het plangebied met de verkennende boorpunten geprojecteerd op het actueel
hoogtebestand Nederland.8
bodem
Op de bodemkaart is in het plangebied een veldpodzol in lemig fijn zand gekarteerd. In de
laagte van het beekdal ten westen van het plangebied komt veen voor. De laagte in het
plangebied is ook als veldpodzol gekarteerd. 9

3.3

Historische situatie
Het plangebied is op de kadastrale minuutkaart uit 1832 nog onontgonnen heidegebied (zie
afbeelding 3). 10 In de jaren daarna is het gebied ontgonnen en in gebruik genomen als weideen akkerland (zie afbeelding 4). De verkaveling bestond in eerste aanleg uit smalle west-oost
gelegen kavels en is vanaf 1954 in 2 stappen naar de huidige verkaveling gegaan. 11

8

http://ahn.geodan.nl/ahn/
Alterra 1960-1995
10
Kadasterkaart minuutplan 1832
11
Bureau militaire verkenningen 1898 en 1930 & Kadaster 1964, 1975 en 1987
9
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Afbeelding 3. Plangebied geprojecteerd op de kadastrale minuut van rond 1832.

Afbeelding 4. Plangebied geprojecteerd op een Bonneblad uit 1898.
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3.4

Archeologische gegevens
De informatie uit archis (Archeologisch Informatie Systeem) is weergegeven in afbeelding 5.
Archeologische Monumentenkaart , waarnemingen en vondstmeldingen
Terrein 14457 betreft de historische kern van Grolloo, zoals aangegeven op de militaire
topografische kaart uit 1853. Onder de kern bevinden zich mogelijk sporen van vroegere
bewoning.
Binnen 250 ten zuidoosten van het plangebied bevindt zich AMK-terrein 14308 (waarnemingen
425004, 33807 en 434173). Het is een terrein van archeologische waarde met sporen uit de
ijzertijd en romeinse tijd. Bij graafwerkzaamheden in 1951 zijn hier verhogingen van circa 40
cm hoogte waargenomen met daaronder een houtskoolrijke laag, die een schervenrijke laag
afdekte. Mogelijk is er een verband met het enige tientallen meters zuidelijker gelegen
urnenveld (AMK terrein 14305).
Op AMK terrein 14305 (waarnemingen 238571, 214738 en 238570) zijn bij niet archeologische
graafwerkzaamheden sporen van bewoning uit het laat-paleolithicum (Hamburg-cultuur) en
mogelijk uit de ijzertijd/Romeinse tijd/vroege middeleeuwen aangetroffen. Er ligt een restant
van een urnenveld. Een deel ervan is vernield. Later werden nog bewerkt vuursteen, scherven,
huttenleem en een groot aantal slakken gevonden, evenals grote kuilen met materiaal.
Op 380 meter ten noordoosten van het plangebied zijn vuurstenen werktuigen en afslagen
gevonden die gedateerd worden in het mesolithicum.
Op 300 meter ten oosten van het plangebied is een deels intacte podzolbodem aangetroffen
bij karterend booronderzoek (waarneming 415082). Er zijn diverse indicatoren uit de
middeleeuwen en steentijd aangetroffen.
Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 5)
Ten oosten en zuidoosten is een archeologisch booronderzoek uitgevoerd (nr. 21708). Dit
betrof een wetenschappelijk onderzoek. Ten zuiden is een tracé onderzocht door middel van
booronderzoek. Hierbij is geadviseerd om alleen ter plaatse van monumenten
proefsleufonderzoek uit te voeren (onderzoeksmelding 30241). Circa 650 meter ten
noordwesten van het plangebied is een archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn
geen intacte podzolbodems aangetroffen en is aanbevolen om geen vervolgonderzoek uit te
voeren (onderzoeksmelding 23151).
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Afbeelding 5. Informatie uit het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) geprojecteerd op de
geomorfologische kaart.12
Archeologische verwachtingskaarten
De archeologische verwachtingskaart van de gemeente Aa en Hunze is vastgesteld in januari
2012 vastgesteld door de gemeenteraad. De archeologische verwachtingskaart geeft voor de
noordwestpunt van het plangebied een lage archeologische verwachting (zie afbeelding 6). Bij
ingrepen in dit gebied zou geen archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Het overige deel
van het plangebied ligt in natuurlijke laagte met een hoge archeologische verwachting. 13 De
verwachting is gebaseerd op eventuele depositie vondsten, die zich in het veen kunnen
bevinden. Van het perceel zijn tot op heden geen archeologische vondsten bekend. 14

12

Archis 2012
Van Putten e.a. 2011
14
Archis 2013 en Van Putten e.a. 2011
13
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Afbeelding 6. Plangebied op de archeologische verwachtingskaart.15

4

Archeologische verwachting
Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen in de top
van dekzandafzettingen of in de top van het keileem/keizand. Op het keileem/keizand kunnen
vondsten worden verwacht van na de afzetting van het keileem en dan met name uit de
warmere perioden daarna, vanaf het midden paleolithicum tot in de nieuwe tijd. Indien
dekzand aan de oppervlakte ligt, kunnen resten aanwezig zijn vanaf het laat paleolithicum tot
en met de nieuwe tijd.
De kans op vondsten uit de nieuwe tijd en late middeleeuwen lijkt zeer gering omdat het
gebied pas na 1832 ontgonnen is en daarvoor deel uitmaakte van een heide en of veengebied.

15

Van Putten e.a. 2011
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Op basis van vondsten in de omgeving is de archeologische verwachting hoog voor resten uit
het laat paleolithicium, mesolithicum, ijzertijd en Romeinse tijd en middeleeuwen. De
landschappelijke ligging tussen het beekdal (westzijde ) en de ronde depressie (oostzijde) lijkt
de locatie erg geschikt te maken als kampement voor jagers en verzamelaars.
Het plangebied ligt buiten de es van Grolloo en derhalve is de kans op bodemverstoringen
door ploegen groot. Indien niet verploegd worden in de noordwesthoek podzolbodems
verwacht en de zuidoosthoek beekeerdgronden of veengronden.

5
5.1

Verkennend booronderzoek
Methode
Er is een veldinspectie gedaan waarbij is gelet op het voorkomen van molshopen of andere
bodemontsluitingen waar mogelijk waarnemingen konden worden gedaan.
Verspreid in het plangebied zijn 15 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7
cm en een guts met een diameter van 3 cm. Er is gestreefd om tot minimaal 30 cm in de Chorizont te boren. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.16 De
niet verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor
bodemclassificatie voor Nederland. 17
De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.18

5.2

Resultaten en interpretatie
Veldinspectie
Uit de veldinspectie is gebleken dat in de westzijde van het plangebied een met beton
verharde kuilplaats laag en een waterbassin. Hier zijn geen boringen geplaatst. In een strook
naast de kuilplaats was bodemontsluiting aanwezig, maar dit zou ook aangevoerde grond
kunnen zijn. Deze ontsluiting is derhalve niet onderzocht. Het overige terrein bestond uit gras
zonder bodemontsluitingen.
Verkennend booronderzoek
De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven op afbeelding 7.
Al het opgeboorde materiaal is kalkloos. In de boringen 1, 8 en 15 is de bodem verstoord tot in
de C-horizont. Over het algemeen is een gradatie in de bodemopbouw te zien die samenhangt
met het hoge deel in de noordwestpunt en het lage deel in de zuidoostpunt van het
plangebied. In het noordwesten van het plangebied bestaat de bodem uit kalkloos matig fijn
zwak tot matig silthoudend dekzand op lemig en grindhoudend zand op keileem. In de
boringen 2, 6, 9 en 14 is hier, onder een bouwvoor van circa 20 cm dik, een Bh (humus podzol)
bodem in aangetroffen. In een soort cirkel, om de laagte in de zuidoostzijde, is een podzol-

16

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
18
Bosch 2007
17
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achtige laag aangetroffen, maar dit betreft een Bw-horizont. Dit is een roestige horizont die
sterk beïnvloed is door ijzerrijke kwel. Uittredend grondwater heeft hier ijzer afgezet
(boringen: 3, 7, 10 en 13). In het lagere deel van het plangebied is veen aanwezig met een
maximale dikte van circa 1,5 meter. Alleen inde boringen 4, 5 en 12 is niet veraard veen
aangetroffen.

Afbeelding 7: Resultaten van het verkennend booronderzoek geplot op de archeologische
verwachtingskaart (nog niet vastgesteld).
Archeologische indicatoren
Bij het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.
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6

Karterend Booronderzoek
Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek is een ontwerp gemaakt voor
de ligging van het bouwblok en de toekomstige bebouwing ontworpen (zie bijlage 2). Op basis
van dit ontwerp is besloten om een karterend booronderzoek uit te voeren in de
noordwestzijde van het plangebied, ter plaatse van de gedeeltelijk intacte podzolbodem. Het
gebied met niet intact veen in de zuidoostzijde van het plangebied is buiten het bouwblok
gelaten.

6.1

Methode karterend booronderzoek
Bij het karterend booronderzoek zijn 10 boringen (nrs. 16 t/m 25, zie afbeelding 8) geplaatst
met een boordiameter van 15 cm. De opgeboorde B-horizonten en top van de BC/C-horizont
zijn in het veld droog gezeefd met een maaswijdte van 4 mm. Er is geboord in een 20m x 25m
grid voor zand. Deze methode levert een opsporingskans van 75% voor nederzettingen met
een matig-hoge vondstdichtheid (aardewerk en of vuursteen) en een omvang vanaf 500 m2 of
meer (diameter van 25 meter). 19

6.2

Resultaten karterend booronderzoek
In de boringen 16 t/m 18 en 24 is een tot in de C-horizont verstoord bodemprofiel
aangetroffen. In de boringen 19 is een BC horizont opgeboord en gezeefd. In de boringen 20
t/m 23 en boring 25 is een B horizont aangetroffen. De opgeboorde grond van de B- en de top
van de BC- en C horizonten zijn gezeefd. In de zeefresiduen zijn natuurlijk grind en stenen (ook
vuurstenen), maar geen archeologische indicatoren aangetroffen.

7

Synthese
Uit het bureauonderzoek en het verkennend booronderzoek bleek dat de noordwestzijde van
het plangebied een hoge archeologische verwachting kreeg voor resten van
nederzettingen/grafvelden uit de periode laat-paleolithicum t/m de late middeleeuwen. Het
karterend booronderzoek heeft deze verwachting niet bevestigd. Hieruit blijkt dat geen
vondstrijke vuursteenvindplaatsen of nederzettingen uit en latere periode, met een minimale
omvang van 500 m2 en een middelhoge of hoge vondstdichtheid van vuurstenen artefacten
en/of aardewerkfragmenten, binnen het plangebied aanwezig zijn.
De zone waarin veraard veen en een ijzerrijke Bw horizont zijn aangetroffen hebben een lage
archeologische verwachting. De locatie is te nat voor nederzettingen en grafvelden geweest en
de kans op depositievondsten wordt kleingeacht om de veendikte gering is en de waterdiepte
ook. Mogelijk is het gebied pas later onder door het veen bedekt geraakt. De laagte met niet
veraard veen krijgt een lage archeologische verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van
resten van nederzettingen of grafvelden, maar mogelijk is dit een locatie waar offers zijn
gebracht of anderzijds materiaal gedeponeerd is. Hierbij wordt gedacht aan de uiterste
zuidoosthoek omdat hier nog niet veraard veen aanwezig is, hoewel dit juist weer erg in het
onbereikbare midden van de laagte ligt.
19
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Afbeelding 8. Resultaten van het karterend en verkennend booronderzoek.
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Conclusie










Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt op het dekzand met uitgesproken reliëf. In de hooggelegen
noordwestzijde is een intacte Bh horizont aanwezig, die via een ijzerrijke (Bw –horzont
overgaat naar een met veen gevulde laagte in de zuidoostelijke helft van het
plangebied.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Uit het onderhavig onderzoek volgt dat er met de geleverde onderzoeksinspanning
(die van bodemverstoorders redelijkerwijs verwacht mag worden) er binnen het nu
gekozen bouwblok geen archeologische vindplaatsen zijn aangetoond. De locatie in de
noordwesthoek met delen met een gedeeltelijk intacte podzolbodem is karterend
onderzocht. Hierbij zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Dit wil niet
zeggen dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, maar de kans erop is
aanzienlijk kleiner dan voor het karterend onderzoek.
In het veen in de laaggelegen zuidoosthoek kan sprake zijn van een offerplek met
rituele deposities. Het nabij gelegen grafveld in het AMK terrein in het zuidoosten
dient hierbij in gedachten te worden gehouden. Het lijkt echter aannemelijk dat offers
die met deze vindplaatsen in verband kunnen worden gebracht juist aan de andere
zijde van de depressie zullen hebben plaatsgevonden. De veenlaag is dun en
grotendeels veraard, hierdoor is de locatie niet erg waardevol voor het maken van
landschapsreconstructies op basis van pollenonderzoek.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
In het noordwesten van het plangebied kunnen archeologische resten voorkomen
direct onder de bouwvoor, die een dikte heeft tussen de 20 en 40 cm. Deze resten
kunnen bestaan uit nederzettingsterreinen of jachtkampementen van beperkte
omvang.
In de venige laagte kunnen de resten voorkomen onder de bouwvoor tot en met de
onderkant van het veen maximaal circa 170 cm –mv. Deze resten kunnen te maken
hebben met rituele deposities.
Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
In de westzijde is de bodem verstoord tot in de C-horizont. In het overige hooggelegen
deel is de bodem verstoord tot in de Bh-horizont. Dat wil zeggen dat de A- en E
horizonten en een deel van de Bh horizont is opgenomen in de bouwvoor. Ter plaatse
van de zone waar veen voorkomt is de top van het veen veraard, dus deels geoxideerd.
De top van het pleistocene zand (dekzand, keizand en keileem) is hier nog intact.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Ter plaatse van het bouwblok zal de bodem verstoord worden. Op basis van het
karterend booronderzoek worden hier geen archeologische waarden meer verwacht.
Buiten het bouwblok in het gebied met intact niet veraard veen kunnen nog
archeologische waarden in de vorm van offervondsten aanwezig zijn. Dit gebied is niet
onderzocht op archeologische resten. Hier zullen geen werkzaamheden worden
uitgevoerd, dus de bodem zal hier ongeroerd blijven.
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Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Op basis van de voorziene plannen en het tot nu toe uitgevoerde archeologisch
onderzoek is een vervolgonderzoek niet noodzakelijk. Binnen het voorziene bouwblok
worden op basis van het verkennend en karterend booronderzoek geen
archeologische resten meer verwacht. Indien de plannen veranderen en er toch nog
bodemverstoringen buiten het bouwblok in het zuidoostelijk deel van het plangebied
gaan plaatsvinden, dient hier alsnog een waarderend booronderzoek plaats te vinden.

Afbeelding 9. Advieskaart voor archeologie.
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Aanbeveling/Selectieadvies
Op basis van het bureauonderzoek, het verkennend en karterend archeologisch
booronderzoek kan met betrekking tot de wens om een melkveebedrijf te vestigen in het
onderzochte perceel de volgende aanbeveling gedaan worden.
Binnen het bouwblok, zoals dat na het verkennend onderzoek is ontworpen, zijn bij het daarna
uitgevoerde karterend booronderzoek geen archeologische vindplaatsen aangetroffen. De
verrichte onderzoeksinspanning is op basis van de huidige regels voldoende om het bouwblok
vrij te geven voor de voorziene bouwwerkzaamheden.
De laagte in het zuidoosten van het onderzochte gebied is bij het karterend onderzoek niet
aanvullend onderzocht. Mocht het in de toekomst wenselijk zijn om het bouwblok in de
zuidoostelijke richting uit te breiden, dan dient alsnog rekening te worden gehouden met een
archeologisch vervolgonderzoek. Het wordt aanbevolen hier dan een waarderend
booronderzoek uit te voeren.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Aa en Hunze. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie
besluit nemen over deze aanbeveling.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem
verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt
aangeraden om contact op te nemen met de Gemeente Aa en Hunze en de provinciaal
archeoloog Wijnand van der Sanden, tel. 0592-365220/0622662601.
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Bijlage 1. Boorstaten
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boorstaten

OAGB.059 Grolloo

Boring 1 (120cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 03-04-2013 09:35

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Donkerbruin. IJzer/Oer zwak. zandmediaan
matig fijn; vlekken licht bruin; geroerd; scherpe
ondergrens .
Leem, sterk zandig, zwak grindig. Lichtgrijs.
IJzer/Oer zwak. keileem; C horizont .

--

--

--

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (100cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 03-04-2013 09:39

Zand, zwak siltig, matig humeus. Grijs/Zwart.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; dekzand Bh horizont .
Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
zeer fijn; geleidelijke ondergrens; keizand BC
horizont .
Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer zwak.
zandmediaan zeer fijn; scherpe ondergrens;
keizand C horizont .
Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. keileem; C
horizont .

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (110cm)
(1:50)

50cm

100cm

150cm

datum: 03-04-2013 09:57

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Veen, sterk zandig. Grijs/Zwart. veraard veen;
scherpe ondergrens .
Zand, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Donkerbruin. IJzer/Oer sterk, Wortels matig.
door kwel ijzerrijk; humeus door wortels; Bw
horizont; geleidelijke ondergrens .
Zand, matig siltig, matig grindig. Donkerbruin.
IJzer/Oer sterk. door kwel ijzerrijk; geleidelijke
ondergrens ; keizand C horizont.
Zand, sterk siltig, matig grindig.
Lichtbruin/Grijs. IJzer/Oer matig. keizand C
horizont .
Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer zwak.
keizand C horizont .

-------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (115cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 03-04-2013 10:14

Zand, zwak siltig, sterk humeus. Grijs/Zwart.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens
bouwvoor .
Mineraalarm veen. Zwart. veraard; scherpe
ondergrens .
Mineraalarm veen. Donkerbruin. amorf;
compact; scherpe ondergrens .
Zand, matig siltig, zwak grindig. Bruin/Grijs.
zandmediaan matig fijn; keizand C horizont .

-----

150cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.059

blad

locatieadres

1/4

locatie

Heetlagendijk
opdrachtgever

Rombou
bureau

postcode / plaats

Grolloo
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.059 Grolloo

Boring 5 (165cm)
(1:50)

50cm

100cm

150cm

datum: 03-04-2013 10:24

Zand, matig siltig, matig humeus. Grijs/Zwart.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens
bouwvoor .
Mineraalarm veen. Zwart. houttesten bosveen;
scherpe ondergrens .
Mineraalarm veen. Donkerbruin. zegge veen;
scherpe ondergrens .
Mineraalarm veen. Donkerbruin. compact;
zegge riet veen; naar onderen gyttja; scherpe
ondergrens .
Zand, sterk siltig, matig grindig. Lichtgrijs.
keizand C horizont .

----

--

--

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (100cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 03-04-2013 10:37

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens
bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Lichtbruin.
`zandmediaan zeer fijn; geleidelijke
ondergrens dekzand BC horizont .
Zand, sterk siltig. Lichtgrijs/Bruin. IJzer/Oer
matig. C horizont keizand; scherpe
ondergrens 9.
Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer zwak.
keileem; C horizont .

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 7 (110cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 03-04-2013 11:38

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens
bouwvoor .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
IJzer/Oer matig, Wortels zwak. door kwel
ijzerrijk; geleidelijke ondergrens Bw horizont .
Zand, sterk siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer matig.
door kwel ijzerrijk; Keizand; BC horizont .
Zand, uiterst siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer zwak.
keileem; C horizont .

-----

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 8 (110cm)

datum: 03-04-2013 11:47

(1:50)

50cm

100cm

Zand, matig siltig, matig humeus. Grijs/Zwart.
vlekken licht bruin; scherpe ondergrens;
geroerd; .
Zand, matig siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer matig.
zandmediaan matig fijn; door kwel ijzerrijk;
kiezelstenen; keizand Bw horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; keizand C horizont .

--

---

150cm

Boormeester: LC Nijdam
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Boring 9 (100cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 03-04-2013 11:52

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; dekzand Bh horizont .
Zand, matig siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer zwak.
zandmediaan zeer fijn; geleidelijke ondergrens
BC horizont .
Leem, sterk zandig. Lichtgrijs/Groen. keileem;
C horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtgroen/Wit.
zandmediaan zeer fijn; C horizont .

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 10 (100cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 03-04-2013 12:07

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Veen, zwak zandig. Zwart. veraard; scherpe
ondergrens .
Zand, matig siltig. Grijs/Zwart. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; AE horizont.
Zand, matig siltig. Donkerbruin. IJzer/Oer
sterk. kiezels; door kwel ijzerrijk; scherpe
ondergrens Bw horizont .
Leem, sterk zandig, matig grindig. Lichtgrijs.
IJzer/Oer zwak. keileem; C horizont .

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 11 (100cm)
(1:50)

datum: 03-04-2013 12:19

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .

--

Mineraalarm veen. Zwart. veraard; scherpe
ondergrens .

--

50cm

100cm

Zand, matig siltig, zwak grindig. Bruin. keizand
door kwel ijzerrijk; C horizont j.

--

Boormeester: LC Nijdam

Boring 12 (185cm)
(1:50)

50cm

datum: 03-04-2013 12:26

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Mineraalarm veen. Zwart. veraard; scherpe
ondergrens mogelijk veenmosveen.

100cm

Mineraalarm veen. Donkerbruin. riet zegge;
scherpe ondergrens .

150cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan uiterst fijn; verspoeld; C horizont
.
Zand, matig siltig, matig grindig.
Lichtgrijs/Groen. zandmediaan matig fijn;
keizand C horizont .

200cm

---

--

---

Boormeester: LC Nijdam
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Boring 13 (100cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 03-04-2013 12:44

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Veen, zwak zandig. Zwart. veraard; scherpe
ondergrens .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
IJzer/Oer matig. door kwel ijzerrijk Bw / of Bh
horizont ; geleidelijke ondergrens.
Zand, matig siltig, zwak humeus. Lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; BC horizont .
Zand, matig siltig. Lichtgrijs/Bruin.
zandmediaan zeer fijn; C horizont .

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 14 (90cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 03-04-2013 12:54

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin/Oranje.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens Bh/Bs horizont dekzand .
Zand, matig siltig. Donkergeel. zandmediaan
matig fijn; BC horizont scherpe ondergrens .
Leem, sterk zandig, zwak grindig. Lichtgrijs.
IJzer/Oer zwak. keileem; C horizont .

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 15 (80cm)
(1:50)

50cm

datum: 03-04-2013 12:58

Zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkergrijs. zandmediaan matig fijn; vlekken
licht bruin ; scherpe ondergrens ondergrens;
bouwvoor .

--

Leem, sterk zandig, zwak grindig. Lichtgrijs.
IJzer/Oer zwak. keileem; C horizont .

--

100cm

Boormeester: LC Nijdam
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Boring 16 (70cm)

datum: 09-07-2013

(1:50)

50cm

45
60
70

100cm

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; gele vlekken; geroerd;
scherpe ondergrens .
Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. keileem; C horizont .

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 17 (90cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 09-07-2013

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
35 bouwvoor .
Zand, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Donkerbruin. IJzer/Oer/Gley zwak.
70 zandmediaan matig fijn; vlekken licht grijs en
geel; geroerd; scherpe ondergrens .
90 Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
matig. keileem; C horizont .

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 18 (100cm)

datum: 09-07-2013

(1:50)
Zand, matig siltig. Donkerbruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; bouwvoor .

50cm
70
80

100cm

Zand, sterk siltig, zwak grindig. Lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
C horizont; .
Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. keileem; C horizont .

100 keizand

--

---

Boormeester: LC Nijdam

Boring 19 (80cm)
(1:50)

datum: 09-07-2013

Zand, matig siltig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, matig siltig. Bruin-lichtgeel.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
65
scherpe ondergrens; BC horizont .
80 Leem, sterk zandig. Lichtbeige. keileem; C
horizont .

--

30

50cm

---

100cm

Boormeester: LC Nijdam
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OAGB.059 karterend Grolloo

Boring 20 (80cm)
(1:50)

datum: 09-07-2013

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
60 zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; B horizont .
80 Zand, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan
matig fijn; stenen; BC horizont .
Zand, matig siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; stenen; C
horizont .
30
40

50cm

100cm

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 21 (80cm)

datum: 09-07-2013

(1:50)
35

50cm

50
65
80

100cm

Zand, matig siltig, matig humeus.
Zwart-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Donkerbruin. zandmediaan matig fijn; B
horizont; geleidelijke ondergrens .
Zand, matig siltig, matig grindig. Lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; BC horizont .
Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtgrijs.
zandmediaan matig; scherpe ondergrens; C
horizont keizand .

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 22 (70cm)
(1:50)

datum: 09-07-2013

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
45 Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
55 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
70 B horizont .
Zand, sterk siltig, zwak grindig. Lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak.
Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. keileem; C horizont .

--

30

50cm

100cm

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 23 (85cm)

datum: 09-07-2013

(1:50)

50cm

40
45
60
75
85

100cm

Zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkergrijs. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens; bouwvoor .
Zand, matig siltig, matig grindig, zwak humeus.
Donkerbruin. zandmediaan matig fijn; B
horizont keizand .
Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtbruin.
Zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; BC horizont .
Zand, sterk siltig. Bruin-lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; C horizont
keizand .
Leem, sterk zandig. Lichtbeige. keileem; C
horizont .

------

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.059 karterend

blad

locatieadres

2/3

locatie

Heetlagendijk
opdrachtgever

Rombou
bureau

postcode / plaats

Grolloo
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.059 karterend Grolloo

Boring 24 (50cm)
(1:50)

50cm

datum: 09-07-2013

Zand, matig siltig, matig humeus.
Zwart-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
40 scherpe ondergrens; bouwvoor .
50 Zand, matig siltig, zwak grindig. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; stenen; C horizont
keizand .

---

Boormeester: LC Nijdam

Boring 25 (75cm)

datum: 13-08-2013

(1:50)

50cm

45
55
75

100cm

Zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkergrijs. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens; bouwvoor .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; B horizont .
Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; BC horizont .

----

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.059 karterend

blad

locatieadres

3/3

locatie

Heetlagendijk
opdrachtgever

Rombou
bureau

postcode / plaats

Grolloo
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2. Ontwerp terreininrichting

ArGeoBoor rapport 1214: bijlage 2: Terrein inrichting
Opdrachtgever: Rombou

