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Samenvatting
In opdracht van Groepsaccommodatie Klonie heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en
booronderzoek uitgevoerd aan de Ellertsweg 6 te Ellertshaar (Gemeente Borger-Odoorn). Het
voornemen is om een kampeerboerderij te realiseren. Het bestemmingsplan heeft een
dubbelbestemming archeologie, omdat het terrein ligt in een gebied met een hoge
archeologische verwachting. Bij de voorziene nieuwbouw van de kampeerboerderij bestaat de
kans dat archeologische waarden verstoord worden. In dit kader dient een archeologisch
onderzoek te worden uitgevoerd.
Op basis van de landschappelijke ligging, de relatief vroege bewoning op de locatie en
vondsten in de omgeving is de archeologische verwachting hoog voor resten uit de periode het
midden-paleolithicum - Romeinse tijd. Eventuele resten worden direct onder de bouwvoor
verwacht en bestaan uit een strooiing van vuursteen- of aardewerkfragmenten en
grondsporen. Resten uit de 2e helft van de nieuwe tijd, de ontginningsboerderij, worden op
basis van het kaartmateriaal verwacht in de zuidwesthoek van het plangebied (niet ter plaatse
van de voorziene kampeerboerderij).
Ter plaatse van de huidige bebouwing en achter op het erf is de kans aanwezig op bodem
verstoringen. Met name ter plaatse van de stallen en ingegraven kuilen achter op het perceel.
Voor de locatie van de kampeerboerderij zijn geen aanwijzingen voor bodemverstoring. Wel
kan het perceel ge(diep)ploegd zijn.
Uit het karterend booronderzoek ter plaatse van de toekomstige kampeerboerderij is gebleken
dat in de boringen met een intact bodemprofiel geen archeologische indicatoren aanwezig
zijn. Een deel van de bodem hier verstoord is. Uit het verkennend onderzoek op het overige
terrein is gebleken dat de bodem deels verstoord, maar deels nog intact is. Op de intacte delen
kunnen zich nog archeologische resten bevinden. De versnippering van de locaties met een
intact bodemprofiel en het grove materiaal maakt de verwachting met betrekking tot de
kwaliteit van eventuele resten laag.
Er zijn geen archeologische resten aangetroffen ter plaatse van de toekomstige
kampeerboerderij. Derhalve is er archeologisch gezien geen bezwaar tegen de bouw ervan. Op
het overige deel van het terrein is de bodem met name in de westzijde verstoord. Hier zijn
geen archeologische resten meer te verwachten en wordt een archeologische
bodemonderzoek, bij mogelijke verstoringen in de toekomst niet meer nodig geacht. In het
middendeel van het terrein en in de oostzijde komen nog bodemprofielen met B-horizont voor
en kunnen nog archeologische resten verwacht worden. Bij bodemingrepen tot in de Bhorizont in dit deel van het plangebied wordt, in het geval van bodemverstoring nog wel een
vervolgonderzoek aanbevolen.

ArGeoBoor rapportnr. 1231: Ellertsweg 6 te Ellertshaar
Opdrachtgever: Groepsaccommodatie Klonie

3

1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Groepsaccommodatie Klonie heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en
booronderzoek uitgevoerd aan de Ellertsweg 6 te Ellertshaar (Gemeente Borger-Odoorn). Het
voornemen is om een kampeerboerderij te realiseren. Het bestemmingsplan heeft een
dubbelbestemming archeologie, omdat het terrein ligt in een gebied met een hoge
archeologische verwachting. Bij de voorziene nieuwbouw van de kampeerboerderij bestaat de
kans dat archeologische waarden verstoord worden. In dit kader dient een archeologisch
onderzoek te worden uitgevoerd. Ter plaatse van de voorziene kampeerboerderij is een
karterend booronderzoek uitgevoerd en op het overige deel van het plangebied is een
verkennend booronderzoek uitgevoerd.

1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische
verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, historische- en
archeologische gegevens. Het verkennend booronderzoek heeft tot doel het vaststellen van de
bodemopbouw en bodemverstoringen. Het karterend booronderzoek heeft tot doel om
eventuele archeologische indicatoren (bewerkt vuursteen, aardewerk etc) op te sporen. 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
bevoegd gezag:
Coördinaten (plangebied):
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:

Ellertsweg 6 Ellertshaar
Ellertsweg 6
Borger sectie M nr. 1752
Drenthe
Borger-Odoorn
Groepsaccommodatie Klonie
Dhr. G. Vos
Gemeente Borger-Odoorn
245.760/545.966 245.852/546.035 245.878/545.902 245.782/545.886
2
Perceel circa 1,3 ha, locatie voorziene kampeerboerderij circa 500 m
17E
57134
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied maakt deel uit van een zwerm boerderijen die samen Ellertshaar genoemd
wordt (zie afbeelding 1). Het perceel heeft een oppervlakte van circa 1,3 ha. Het plangebied is
in gebruik geweest als boerenerf te behoeve van een melkveebedrijf. Op het erf staan diverse
stallen en de noordzijde is ingericht met kuilbulten.
Uit een kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het
plangebied ligt op een hoogte van circa 17,8 + NAP.1

2.2

Voorziene ontwikkeling
De nieuwe bestemming van het terrein wordt recreatie. Ten behoeve hiervan zijn er plannen
voor de nieuwbouw van een kampeerboerderij ten oosten van de bestaande, nog te slopen,
stallen. Daarnaast wordt de bestaande boerderij gerenoveerd.

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.2
De te realiseren kampeerboerderij krijgt een oppervlakte van circa 500 m2 (20m x 25m). De
bouwplannen zijn nog niet uitgewerkt en de precieze bodemverstoring is ook nog niet bekend.
In afbeelding 2 is het nieuwe bestemmingsplan opgenomen met het plangebied en de
nieuwbouwlocatie van de kampeerboerderij.

1
2

http://ahn.geodan.nl/ahn/
Kadaster 2012
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Afbeelding 2: nieuwe bestemmingsplan Ellertsweg 6 te Ellertshaar.3 Rode lijn is grens
bestemmingsplan, paarse lijn is nieuwbouwlocatie kampeerboerderij.

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.4 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 11.700 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.
Uit een kaart gemaakt van gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de
geomorfologische kaart is te zien dat het Ellertshaar ligt op een oostwest gelegen lage rug. In
de westzijde sluit deze rug aan op een hogere lange smalle rug met een zuidoost-noordwest
strekking. Deze rug wordt de rug van Rolde genoemd.
3
4

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
De Mulder e.a. 2003 & Berendsen 2004
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Aan de noord- oost- en zuidzijde wordt Ellertshaar omgeven door lager gelegen gebieden (zie
afbeelding 3). Naast de erosie van het keileem heeft er in het midden en koudste deel van het
Weichselien, ook veel zandtransport door de wind plaatsgevonden. Dit vrijgekomen zand is
vooral afgezet in de 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.

Afbeelding 3: Het plangebied met relevante waarnemingen geprojecteerd op het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN).5
bodem
Op de bodemkaart zijn op de rug van Ellertshaar veldpodzol gronden in grof zand gekarteerd.
In de lagere gebieden aan de noord- oost-, en zuidzijde komen moerige gronden- en op een
nog wat grotere afstand veengronden voor (zie afbeelding 4).6

5
6

http://ahn.geodan.nl/ahn/
Alterra 1960-1995
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Afbeelding 4: Bodemkaart van het plangebied.7 Podzolgronden roze; moerige gronden paars en
veengronden blauw.

3.3

Historische situatie
Het plangebied is in de atlas van Huguenin uit de periode 1819-1829 bebouwd met een
boerderij en er ligt een akker (zie voorblad).8 In het oosten is de ontginning begonnen, maar in
het westen is nog een uitgestrekt gebied met woeste grond aanwezig. De situatie is hetzelfde
op de kadastrale minuut uit ongeveer dezelfde periode (zie afbeelding 5).9

Afbeelding 5: kadastrale minuut plan met de woning(boerderij) in het zuiden van het dan
aanwezige perceel ( projectie niet heel nauwkeurig).

7

Alterra 1960-1995
Versfelt en Schroor 2005
9
Kadasterkaart minuutplan 1832
8
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Afbeelding 6, plangebied geprojecteerd op oude kaarten. 10
Tussen 1930 en 1954 is de boerderij in de zuidwesthoek afgebroken en is meer in het midden
van het perceel een boerderij gebouwd (zie afbeelding 6).11
10
11

Bureau militaire verkenningen 1850. 1898 en 1930 & Kadaster 1954, 1964 en 1987
Bureau militaire verkenningen 1850. 1898 en 1930 & Kadaster 1954, 1964 en 1987
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In de jaren daarna tot heden zijn er diverse stallen bijgekomen. Bekende archeologische
terreinen, waarnemingen, vondst- en onderzoeksmeldingen
Archeologische Monumentenkaart , waarnemingen en vondstmeldingen
Binnen een straal van circa 1.000 meter komen geen terreinen met een bekende
archeologische waarde voor op Archeologische Monumenten Kaart (AMK). Wel zijn met name
ten noordwesten van het plangebied diverse waarnemingen gedaan. Deze worden genoemd in
de onderstaande tabel en zijn aangegeven op een kaart in afbeelding 7.
Waarnemingsnr.
214801
214767
214785
214778

Vondsten
Lanspunt/speerpunt
Vuurstenen spits
Vuurstenen kling
Stenen
dissel/dwarsbijl

Periode
Bronstijd laat/midden
Mesolithicum/neolithicum
Mesolithicum
Neolithicum vroeg

onderzoeksmelding
-

214790
214763
214785
214804

Mesolithicum/neolithicum
neolithicum
mesolithicum
neolithicum

-

33799

Geroellkeule
Vuurstenen bijl
Kling 2x
Vuurstenen bijl/
Flint Rechteckbeil
Vingerring van goud

214762
238075

Kling 2x
Takkebossen

Paleolithicum-laat
Nieuwe tijd

Romeinse tijd

bijzonderheden

In afgegraven
grond ten noorden
van Ellertshaar
Zie boven
Compleet en
geslepen
Gevonden bij
diepploegen
t.b.v. verzakking bij
de ontginning van
het gebied

Afbeelding 7: Waarnemingen en onderzoeksmeldingen in archis.12

12

Archis staat voor: archeologisch informatie systeem.
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Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 7)
Ten noorden van het plangebied, is ten behoeve van de zand- en grindwinning een
grootschalig archeologisch booronderzoek uitgevoerd (onderzoeksmelding 17800). Hieruit is
gebleken dat de bodem deels is verstoord, maar dat er ook grote delen aanwezig zijn met een
intact bodemprofiel. Bij het uitgevoerde karterend booronderzoek zijn geen vondsten
gedaan.13 Dit onderzochte gebied heeft op de beleidsadvieskaart een witte kleur gekregen (zie
afbeelding 8).
Ten noordoosten van het plangebied is een bureauonderzoek en booronderzoek uitgevoerd
voor het plangebied Poelkampen (melding 51110). Op twee locaties in dit gebied heeft een
booronderzoek plaatsgevonden (melding 52453). Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor
archeologische waarden.
Archeologische verwachtings- en of beleidskaart
De archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Borger-Odoorn geeft voor het
plangebied een hoge of middelhoge archeologische waarde (roze-bruine gebied in afbeelding
8).14 Bij ingrepen in dit gebied is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij ingrepen groter dan
500 m2 en dieper dan 30 cm –mv. Het groene gebied gelegen in het oosten betreft een
middelhoge verwachting voor archeologische resten in een beekdalsituatie en het paarse
gebied in het zuiden betreft een veen-ontginningsgebied met een lage of middelhoge
verwachting.

Afbeelding 8: Plangebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente Borger-Odoorn.15

13

Soetens 2006
Aalbersberg 2011
15
Aalbersberg 2011
14
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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. Op het keileem kunnen vondsten worden
verwacht van na de afzetting van het keileem midden-paleolithicum en dan met name uit de
warmere perioden daarna 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 locatie is
waarschijnlijk voor een langere periode slecht bereikbaar en mogelijk overdekt geweest met
veen. Uit de historische kaarten zijn twee dingen duidelijke geworden.
Een groot deel van het gebied is rond 1800 nog niet ontgonnen, dus waarschijnlijk is het
plangebied op dat moment nog maar kort in gebruik genomen. De kans op vondsten uit de 1e
helft van de nieuwe tijd en volle middeleeuwen wordt klein geacht, omdat deze locatie over
het algemeen in Drenthe wel bewoond zijn gebleven tot op heden. De kleine akker, mogelijk
een es, uit de begin jaren van de ontginning kan hebben gezorgd voor een afdekking van de
bodem met plaggen en een daardoor ter plaatse van deze akker goede conservering. De
landschappelijke ligging op een lage rug, die als een schiereiland een laagte insteekt lijkt
gunstig te zijn geweest voor een landschappelijke gradiëntzone, die geliefde verblijfplaatsen
vormden voor jagers en verzamelaars uit het paleolithicum en mesolithicum. Deze gedachte
wordt versterkt door het feit dat juist deze locatie in de ontginningsperiode werd gekozen als
huisplaats. Dit geeft aan dat de hoogte waarop het plangebied ligt in de 18e eeuw ook een
gunstige ’droge’ plek was.
Mogelijk kan hieruit de conclusie worden getrokken dat ook vóór de veenbedekking de hoogte
van Ellertshaar een gunstige locatie was voor bewoning. Het voorkomen van podzolbodems
duidt op een lage grondwaterstand en droge condities. Er zijn tot op heden nog geen vondsten
gedaan die deze gedachte bevestigen.
Op basis van vondsten in de omgeving is de archeologische verwachting hoog voor resten uit
het midden (keileem) of laat (dekzand) paleolithicum, mesolithicum. ijzertijd en Romeinse tijd.
Eventuele resten worden direct onder de bouwvoor verwacht en bestaan uit een strooiing van
vuursteen- of aardewerkfragmenten en grondsporen. Resten uit de 2e helft van de nieuwe tijd,
de ontginningsboerderij, worden op basis van het kaartmateriaal verwacht in de zuidwesthoek
van het plangebied.
Ter plaatse van de huidige bebouwing is de kans aanwezig op bodem verstoringen. Met name
ter plaatse van de stallen en ingegraven kuilen.

5
5.1

Archeologisch booronderzoek
Methode
Er is een veldinspectie gedaan waarbij is gelet op het voorkomen van molshopen of andere
bodemontsluitingen waar mogelijk waarnemingen konden worden gedaan.
Bij het karterend booronderzoek zijn 6 boringen (1 t/m 6) uitgevoerd met een Edelmanboor
met een boordiameter van 15 cm. Het zand en grind afkomstig uit de B-horizont, BC horizont
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en top van de C-horizont zijn gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 mm. Het
verkennend booronderzoek heeft bestaan uit het uitvoeren van 9 aanvullende boringen (nrs 7
t/m 15) verspreid over het overige deel van het plangebied. Deze boringen zijn uitgevoerd met
een Edelmanboor met een diameter van 7 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
De boorpunten zijn ingemeten met een GPS tot op circa 1 meter nauwkeurig.19

5.2

Resultaten en interpretatie
De resultaten van het booronderzoek zijn weergeven in afbeelding 9.
Veldinspectie
Uit de veldinspectie zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen, die van invloed zijn
geweest op het plan van aanpak voor het booronderzoek. Ook waren geen ontsluitingen
aanwezig voor het doen van waarnemingen.
Booronderzoek
De bodem in het plangebied bestaat uit matig grof tot zeer grof zand met in de bouwvoor een
beperkte bijmenging met grind. Grind en stenen komen in lagen in de bodem voor. De matig
humeuze bouwvoor is donkergrijs tot zwart. Boring 11 is gestuit op puin.
Uit het karterend booronderzoek is gebleken dat het zuidelijk deel van de locatie van de
kampeerboerderij een intacte bodem (boringen 1,2 en 3) kent en de noordzijde een verstoord
bodemprofiel heeft (boringen 4, 5 en 6). De aard van de verstoring is niet duidelijk. De vulling
bestaat uit humeus grindarm zand, dat afwijkt van de elders aangetroffen ondergrond. In de
gezeefde grond van de boringen 1, 2 en 3 zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen,
maar vooral grind en stenen.
Uit de verkennende boringen (nrs. 7 t/m 15) is gebleken dat in de boringen 8, 9, 10 en 15 nog
een deel van een B-horizont aanwezig is. Ter plaatse van de schuur is de bodem afgedekt met
ophoogzand met een dikte van circa 50 cm, waaronder een oude bouwvoor ligt met daaronder
een B-horizont. In boringen 8 en 15 is de B-horizont nog slechts 5 cm dik. Door het ploegen is
deze aangetast. In de boringen 7, 12, 13 en 14 is geen B-horizont (meer) aanwezig en is de
bodem verstoord tot in de C-horizont.

16

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
18
Bosch 2007
19
GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1
m nauwkeurig.
17
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Afbeelding 9. Resultaten van het karterend en verkennend booronderzoek.

6

Synthese
Uit het bureauonderzoek kwam naar voren dat het plangebied een hoge verwachting heeft op
het aantreffen van archeologische resten. Ter plaatse van de bebouwing en opslagplaatsen
(kuilen) is een grote kans op een verstoorde bodem. In tegenstelling tot de verwachting is juist
gebleken dat de bodem onder de grote schuur, door afdekking, nog wel intact is. In de
westzijde is de bodem verstoord tot in de C-horizont. In de oostzijde is een wisselend beeld
naar voren gekomen. In de oostzijde van het plangebied komt een wisselend beeld naar voren.
Uit het karterend booronderzoek en verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem
bestaat uit zeer grof zand en grind met zandige grindlagen. In deze bodem is van nature een
podzolbodem aanwezig. In de grindbodems is deze slecht ontwikkeld. Archeologische sporen
in sterk grindige bodems zijn, als gevolg van de grotere uitspoeling, naar verwachting minder
goed geconserveerd dan in pure zandbodems of siltiger materiaal.

7

Conclusies


Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt op een uitgesproken lage rug, die wordt omgeven door een
laaggelegen gebied. In het westen sluit de rug aan op een hogere gelegen smalle rug.
Bij het booronderzoek is geen dekzand of keileem aangetroffen. In plaats daarvan
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bestaat de bodem uit matig tot sterk grindig, grof zand afgewisseld met zandige
grindlagen. Van nature zijn podzolgronden aanwezig. Op grotere afstand komen
moerige en veengronden voor. In het midden van het plangebied onder de grote
schuur en in het oosten komen nog een podzolbodems voor. In de westzijde en delen
van de oostzijde is de bodem verstoord tot in de C-horizont.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Uit het karterend onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de voorziene
kampeerboerderij geen archeologische resten meer verwacht worden. Uit het
verkennend booronderzoek is gebleken dat in een strook in het midden van het
plangebied nog een B-horizont aanwezig is. Verwacht wordt dat ook hier nog wel
verstoring in de nieuwe tijd heeft plaatsgevonden. Als de bodem nog intact is kunnen
resten verwacht worden vanaf het midden paleolithicum tot en met de Romeinse tijd
en resten vanaf de ontginningsperiode rond 1800. Resten van sporen van deze 1e
ontginningsbebouwing kunnen in de zuidwesthoek van het huidige perceel worden
verwacht.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Op de locaties waar de B-horizont nog intact is kunnen nog archeologische resten
worden verwacht. Archeologische resten worden verwacht direct onder de bouwvoor
en onder andere opgebrachte lagen ter plaatse van de stal. De resten kunnen
afkomstig zijn uit de perioden midden paleolithicum-Romeinse tijd en de 2e helft van
de nieuwe tijd, dat wil zeggen de voorganger van de huidige boerderij. De kwaliteit van
archeologische resten, zoals grondsporen, aardewerkvondsten en ander materiaal, uit
de periode midden paleolithicum-Romeinse tijd zal als gevolg van het grindrijke, grove
zand, dat makkelijk uitloogt, slecht zijn.
Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
Uit het karterend booronderzoek is gebleken dat de noordzijde van de toekomstige
locatie van de kampeerboerderij een verstoorde bodem heeft.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem in de westelijk deel van
het plangebied verstoord is. Onder de grote schuur en nabij de woning en voor een
deel in de oostzijde van het plangebied is nog een B-horizont aanwezig.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Bij het karterend booronderzoek ter plaatse van de toekomstige kampeerboerderij zijn
geen archeologische indicatoren aangetroffen. Aangenomen wordt dat hier geen
archeologische resten meer aanwezig zijn en deze dus ook niet bedreigd worden.
Verder zijn nog geen graafwerkzaamheden voorzien.
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Bij de toekomstige bouwlocatie van de voorziene kampeerboerderij worden op basis
van het karterend booronderzoek geen archeologische resten meer verwacht. Een
vervolgonderzoek is hier niet nodig.
Uit het verkennend onderzoek blijkt dat verdeeld over het perceel nog wel delen zijn
met een intact bodemprofiel. Hier blijft een kans bestaan op het aantreffen van
archeologische resten. De kwaliteit van eventuele resten wordt door de grofheid van
het bodemmateriaal laag geacht.
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8

Aanbeveling/Selectieadvies
Voor de nieuwbouw van de kampeerboerderij wordt geen archeologisch vervolgonderzoek
nodig geacht. Ook in de westzijde van het plangebied wordt bij toekomstige bodemverstorende activiteiten geen archeologisch onderzoek nodig geacht.
Uit het verkennend onderzoek is gebleken dat in een strook in het midden van het perceel en
in de zuidoosthoek nog een B-horizont aanwezig is. Echter ook hier zullen nog delen van de
bodem verstoord zijn door het gebruik van het perceel in de nieuwe tijd. De grofzandige en
grindige afzettingen zijn voor de conservering van archeologische sporen ongunstig.
Indien in de toekomst nog bodemverstorende werkzaamheden in gebieden met een intacte
bodem, zoals het middendeel en de zuidoosthoek voorzien zijn, dan wordt een aanvullend
karterend booronderzoek aanbevolen. De dubbelbestemming archeologie dient voor dit deel
van het plangebied gehandhaafd te blijven.
ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier
aangegeven adviesgebied, wettelijk verplicht is om eventuele (toevals)vondsten en
grondsporen te melden bij de Minister van OC&W (Monumentenwet 1988, artikel 53 ). Het
rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd naar de lagere overheden. In dit geval wordt
aangeraden om in dergelijke gevallen contact op te nemen met de gemeente Borger Odoorn
en de provinciaal archeoloog van Drenthe.
Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de gemeente
Borger-Odoorn. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een besluit nemen over
deze aanbeveling.
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Bijlage 1: Boorstaten

ArGeoBoor rapportnr. 1231: Bijlage 1 Boorstaten
Opdrachtgever: Groepsaccommodatie Klonie

boorstaten

OAGB.093

Boring 1 (80cm)

datum: 25-06-2013

Zand, zwak siltig, zwak grindig, matig humeus.
Bruin-zwart. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens; bouwvoor .
50 Grind, sterk zandig, zwak humeus.
Donkerbruin. geleidelijke ondergrens; Bh
horizont .
80 Grind, matig zandig. Lichtbruin. geleidelijke
ondergrens; BC horizont .
Zand, zwak siltig, matig grindig. Lichtgrijs. C
horizont .
15
30

50cm

100cm

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (50cm)

datum: 25-06-2013

Zand, zwak siltig, matig grindig, matig humeus.
Zwart-grijs. scherpe ondergrens; bouwvoor .
40 Zand, zwak siltig, matig grindig, zwak humeus.
50 Bruin. zandmediaan zeer grof; geleidelijke
ondergrens; B horizont .
Zand, zwak siltig, matig grindig. Lichtbruin.
zandmediaan zeer grof; geleidelijke
ondergrens; BC horizont .
25

50cm

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (100cm)

datum: 25-06-2013

Zand, zwak siltig, matig grindig, matig humeus.
Zwart-grijs. zandmediaan matig grof; scherpe
ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig, matig grindig, zwak humeus.
55 Donkerbruin. zandmediaan matig grof;
geleidelijke ondergrens; B horizont .
Zand, zwak siltig, matig grindig. Lichtbruin.
zandmediaan zeer grof; geleidelijke
100
ondergrens; BC horizont .
Zand, zwak siltig, matig grindig. Grijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan zeer grof;
geleidelijke ondergrens; C horizont .
30
40

50cm

100cm

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (200cm)

50cm

100cm

datum: 25-06-2013

Zand, matig siltig, matig humeus. Zwart-grijs.
zandmediaan matig grof; scherpe ondergrens;
40 bouwvoor .
50 Zand, matig siltig, matig grindig. Bruin.
zandmediaan matig grof; geleidelijke
ondergrens; B horizont .
Zand, zwak siltig, sterk grindig. Lichtbruin.
90
zandmediaan zeer grof; scherpe ondergrens C
horizont of opgebracht.
Zand, zwak siltig, matig grindig, matig humeus.
Zwart-donkerbruin. zandmediaan zeer grof;
scherpe ondergrens; typische laag hele profiel
verstoord.

150cm

----

--

185
200

200cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.093

Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgrijs. zandmediaan
zeer grof; humeuze vlekken; geroerd;
overgang naar C horizont .

blad

--

locatieadres

1/4

locatie

Ellertshaar
opdrachtgever

postcode / plaats

Groepsaccommodatie Klonie
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.093

Boring 5 (170cm)

datum: 25-06-2013

Zand, zwak siltig, matig humeus. Zwart-grijs.
zandmediaan matig grof; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
60 matig grof; scherpe ondergrens; humeuze
brokken; geroerd; .

--

30

50cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig grof; scherpe ondergrens;
geroerd; .

100cm

--

--

140

150cm
170

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Geel-lichtgrijs.
zandmediaan matig grof; C horizont .

--

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (75cm)

datum: 25-06-2013

25

50cm

Zand, zwak siltig, matig grindig, matig humeus.
Zwart-grijs. zandmediaan zeer grof; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--

Grind, matig zandig. Lichtbruin. BC horizont
grind valt uit boor.

(PS)

75

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 7 (90cm)

50cm

datum: 25-06-2013

Zand, zwak siltig, matig grindig, matig humeus.
Donkergrijs. zandmediaan matig grof; scherpe
40 ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig, matig grindig, zwak humeus.
60 Bruin. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens; vlekken licht geel; geroerd; .
Zand, matig siltig, matig grindig. Lichtbruin.
90
IJzer/Oer/Gley zwak.

----

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 8 (70cm)

datum: 25-06-2013

Zand, matig siltig, matig grindig, matig
humeus. Zwart-grijs. zandmediaan matig grof;
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig, matig grindig, zwak humeus.
Bruin. zandmediaan matig fijn; geleidelijke
70 ondergrens; B horizont .
Zand, zwak siltig, matig grindig. Lichtbruin.
zandmediaan zeer grof; geleidelijke
ondergrens; BC horizont.
Zand, zwak siltig, matig grindig. Bruin-lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan zeer grof;
C horizont .
25
30
40

50cm

100cm

-----

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.093

blad

locatieadres

2/4

locatie

Ellertshaar
opdrachtgever

postcode / plaats

Groepsaccommodatie Klonie
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.093

Boring 9 (140cm)

datum: 25-06-2013

Zand, matig siltig, matig grindig, zwak humeus.
Bruin-grijs. scherpe ondergrens; opgebracht; .
50cm

Zand, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Zwart-donkergrijs. zandmediaan matig grof;
85 scherpe ondergrens; bouwvoor .
90
Veen, sterk zandig. Zwart. veraard; geroerd;
scherpe ondergrens .
120 Zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. zandmediaan matig grof;
140 geleidelijke ondergrens; B horizont .
Zand, matig siltig, matig grindig. Grijs-bruin.
zandmediaan zeer grof; geleidelijke
ondergrens; BC horizont .
Zand, zwak siltig, matig grindig. Lichtbeige.
zandmediaan zeer grof; C horizont .
70

100cm

150cm

--

50

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 10 (140cm)

50cm

100cm

150cm

datum: 25-06-2013

Zand, matig siltig, matig grindig. Lichtgrijs.
scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, matig humeus. Zwart-grijs.
scherpe ondergrens; geroerd; .

Brokjes puin.

45

90
100 Zand, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus.
110 Bruin. zandmediaan zeer grof; geleidelijke

ondergrens; B horizont .
Zand, matig siltig, matig grindig. Lichtbruin.
140
zandmediaan zeer grof; geleidelijke
ondergrens; BC horizont .
Zand, zwak siltig, matig grindig. Lichtgrijs.
zandmediaan zeer grof; C horizont .

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 11 (40cm)

datum: 25-06-2013

Zand, matig siltig, matig grindig. Grijs. gestuit
op 40v.

--

40

50cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 12 (90cm)

50cm

datum: 25-06-2013

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig grof; scherpe ondergrens;
40 vlekken licht grijs; geroerd; .
Zand, matig siltig, matig grindig. Lichtbruin.
60 zandmediaan matig grof; geleidelijke
ondergrens; BC horizont .
Zand, zwak siltig, sterk grindig. Lichtbeige.
90
zandmediaan zeer grof; C horizont .

----

100cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.093

blad

locatieadres

3/4

locatie

Ellertshaar
opdrachtgever

postcode / plaats

Groepsaccommodatie Klonie
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.093

Boring 13 (80cm)

datum: 25-06-2013

Zand, matig siltig, matig grindig, zwak humeus.
Donkergrijs. zandmediaan matig grof; scherpe
40 ondergrens; bouwvoor .
50cm

Zand, matig siltig, matig grindig. Wit-lichtgeel.
zandmediaan matig grof; C horizont .

--

--

80

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 14 (80cm)

50cm

datum: 25-06-2013

Zand, matig siltig, matig grindig, zwak humeus.
Donkerbruin. zandmediaan matig grof; veel
grijze vlekken; geroerd; scherpe ondergrens .

--

Zand, matig siltig, sterk grindig. Lichtbruin.
zandmediaan zeer grof; C horizont .

--

60
80

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 15 (100cm)

datum: 25-06-2013

Zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkergrijs. scherpe ondergrens ; bouwvoor .

50cm
70
75

100cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens;

90 zandmediaan matig grof;
100 B horizont of verstoord.

--

----

Zand, matig siltig, zwak grindig. Grijs-bruin.
zandmediaan zeer grof; BC horizont .
Zand, sterk siltig. Lichtbeige. zandmediaan
matig grof; C horizont .

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.093

blad

locatieadres

4/4

locatie

Ellertshaar
opdrachtgever

postcode / plaats

Groepsaccommodatie Klonie
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

