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Samenvatting
In opdracht van Rombou heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek uitgevoerd ter
plaatse van de Noorderweg 27 te Tolbert (Gemeente Leek). De aanleiding van het onderzoek is
de voorziene nieuwbouw van een ligboxenstal, een berging en de aanleg van sleufsilo’s. Hierbij
bestaat de kans dat de bodem geroerd wordt op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder
gebeurd is. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen hierbij worden verstoord. Het
onderzoek is een vervolg op een onlangs uitgevoerd bureauonderzoek
Op basis van het archeologisch bureauonderzoek heeft het plangebied een hoge verwachting
gekregen voor resten uit de prehistorie. De hoge verwachting is gebaseerd op het voorkomen
van een dekzandrug met een podzolbodem in het plangebied en het grote aantal vondsten uit
deze periode in de directe omgeving.
De bodemopbouw bestaat uit een A-C profiel in het noordwestelijk deel van het plangebied en
uit opgebrachte en geroerde lagen op veen op dekzand in het zuidoostelijk deel van het
plangebied. In een smalle strook zijn onder het veen nog podzolgronden aangetroffen. In het
noordwestelijk deel van het plangebied is de bodem verstoord tot in de C-horizont. De top van
het veenpakket is ook verstoord. De top van het dekzand onder het veen is intact. In een
smalle strook zijn op de helling van de dekzandrug nog podzolbodems aanwezig. In het van
oorsprong hoog gelegen noordwestelijk deel van het plangebied zijn geen archeologische
resten meer te verwachten. In het overgangsgebied wordt de kans op het aantreffen van
archeologische resten laag geacht. Ook in het zuidoostelijk deel van het plangebied is de
archeologische verwachting zeer laag.
Op basis van het verkennend booronderzoek wordt aanbevolen om geen archeologisch
vervolgonderzoek uit te voeren.
ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten wettelijk verplicht is om
eventuele (toevals)vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OC&W
(Monumentenwet 1988, artikel 53 ).
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Rombou heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek uitgevoerd ter
plaatse van de Noorderweg 27 te Tolbert (Gemeente Leek). De aanleiding van het onderzoek is
de voorziene nieuwbouw van een ligboxenstal, een berging en de aanleg van sleufsilo’s. Hierbij
bestaat de kans dat de bodem geroerd wordt op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder
gebeurd is. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen hierbij worden verstoord. Het
onderzoek is een vervolg op een onlangs uitgevoerd bureauonderzoek.1

1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het verkennend booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw om
uitspraken te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van archeologische niveaus en
mogelijke bodemverstoringen binnen het plangebied. De volgende vragen staan bij het
onderzoek centraal:






Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
Is de bodem nog intact?
Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied?
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Is een 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 gegevens
Tabel 1: administratieve gegeven.
Projectnaam
Toponiem:
Plaats
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Adviseur bevoegd gezag
Coördinaten plangebied
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

1

Noorderweg 27 te Tolbert
Noorderweg 27
Tolbert
Groningen
Leek
Rombou
Gemeente Leek
LIBAU
219.346/578.445; 219.430/578.530; 219.476/578.332; 219.384/578.308
Circa 1,5 ha
6H
58273
47321

Van Geffen 2013
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied is gelegen ten zuiden van het perceel Noorderweg 27 te Tolbert. De
Noorderweg is een bochtige zuidwest-noordoost gelegen weg die min of meer parallel loopt
met de A7 (zie voorblad).2 Het maaiveld van het plangebied ligt tussen 0,15 m- NAP in het
noordwesten en -1,05 m –NAP zuidoosten. 3

2.2

Voorziene ontwikkeling
Op het perceel is de bouw van een geheel onder kelderde ligboxenstal (opp. circa 3.300 m2) ,
een berging op poeren of palen (opp. circa 1.400 m2) en is de aanleg van sleufsilo’s (opp. 2.500
m2) voorzien. De sleufsilo’s worden op de grond aangelegd.

Afbeelding 1: detail van het plangebied met de boorlocaties en voorziene ontwikkeling.

3

Archeologische verwachting 4
Op basis van het archeologisch bureauonderzoek heeft het plangebied een hoge verwachting
gekregen voor resten uit de prehistorie. De hoge verwachting is gebaseerd op het voorkomen
van een dekzandrug met een podzolbodem in het plangebied en het grote aantal vondsten uit
deze periode in de directe omgeving.

2

Kadaster 2012
Actueel hoogtebestand Nederland (AHN)
4
Van Geffen 2013
3
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4
4.1

Archeologisch veldonderzoek
Methode
Het advies van het bureauonderzoek bestaat uit het uitvoeren van tenminste 25 boringen met
een Edelmanboor met een diameter van 12 cm. Daarnaast is voorgesteld om een
oppervlaktekartering te doen. Het onderzoek dient zich te richten op het in kaart brengen van
de gaafheid van de bodemopbouw en de aanwezigheid van archeologische indicatoren. In
overleg met de opdrachtgever en Libau is besloten om in eerste aanleg de bodemopbouw te
bepalen (verkennend onderzoek). Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek
zal het karterend onderzoek alleen plaatsvinden op door de werkzaamheden bedreigde
kansrijke locaties. De kartering kan bestaan uit een oppervlaktekartering of karterend
booronderzoek.
Veldinspectie
Bij een veldinspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere zaken die van belang kunnen
zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.
Verkennend booronderzoek
In het plangebied zijn 12 boringen (nrs 1/t/m 12) gezet met Edelmanboor met een diameter
van 7 cm en een guts met een diameter van 3 cm. De boringen zijn tot minimaal 30 cm in de Chorizont uitgevoerd met uitzondering van de gegutste boringen, waarmee minder diep in de
bodem kon worden doorgedrongen. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform
de NEN 5104.5 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem
voor bodemclassificatie voor Nederland. 6 De archeologisch belangrijke kenmerken en
indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB)
zijn, indien aanwezig beschreven. 7
De boringen zijn ingemeten met een GPS ontvanger.8

4.2

Resultaten
Veldinspectie
Uit de veldinspectie is gebleken dat het hoogteverschil zoals dat op basis van het
bureauonderzoek verwacht werd nog goed in het veld te zien is. Ten tijde van het onderzoek
was het plangebied recent ingezaaid met gras. Het hoekje van het plangebied ten oosten van
de bebouwing direct ten zuiden van de weg was in gebruik als grasland.
Verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeeldingen 2 en 3.

5

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
7
Bosch 2007
8
GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1 m
nauwkeurig.
6
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Bodemopbouw
Er zijn grote verschillen in de bodemopbouw binnen het plangebied. De noordwesthoek
betreft een afgetopt A-C profiel. Vervolgens volgt een overgangszone met opgebrachte en
geroerde grondlagen op veraard veen op een (deels intacte) podzolbodem. In de zuidoostzijde
zijn opgebrachte en geroerde gronden op veraard veen op een C-horizont aanwezig. De drie
gebieden zijn ingetekend op afbeelding 3. Hieronder volgt een meer gedetailleerde
beschrijving.

Afbeelding 3. Resultaten van het verkennend booronderzoek.
In de boringen 1, 2, 6 en 12 is een matig humeuze bouwvoor of geroerde grond met een dikte
van 25 à 40 cm aanwezig, die zeer scherp overgaat in een C-horizont in dekzand.
In het zuiden en zuidoosten van het plangebied is een van oorsprong laag gelegen gebied
aanwezig. De bodem bestaat ter plaatse van de boringen 3, 4, 8, 9 en 10 uit een opgebrachte
matig tot sterk siltige zandgrond of sterk zandige kleigrond met een dikte tot 50 cm met hierin
een bouwvoor.
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De landeigenaar vertelde dat deze grond afkomstig is van de suikerfabriek en dat het grond
betreft, die met het rooien van de bieten mee het land afkomt en dus over is en gebruikt is als
ophoogmateriaal voor grondverbetering. Onder deze ophooglaag bevindt zich een sterk
geroerde laag bestaande uit roestig zand met veraarde veenbrokken. De onderste veenlaag
bestaat in de boringen 4, 8 en 9 uit gyttja, dat is een fijnkorrelige organische afzetting. Deze
organische afzettingen gaan scherp over in het onderliggende dekzand waarin in de boringen 3
en 9 t/m 11 een A-horizont aanwezig is.
In de boringen 5, 7 en 11 is de veenlaag dun of helemaal afwezig en ligt de top van het
pleistoceen hoog in het profiel. In boring 5 is een complete podzolbodem aangetroffen. In de
boringen 7 lijkt sprake van een B-horizont en in boring 11 is sprake van een A-horizont, die
mogelijk geroerd is.
Archeologische indicatoren
In het plangebied zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Gezien de grote
verstoring ter plaatse van de boringen 1, 2 en 6 en de opgebrachte grond elders op het terrein
was een oppervlaktekartering niet zinvol. In de noordoosthoek ter plaatse van het grasland
was een oppervlaktekartering nietmogelijk.

5

Synthese
Binnen het plangebied ligt een hoge zandrug in het noordwesten en een laagte in het
zuidoosten. Het hoogteverschil in de ongeroerde top van het pleistoceen tussen hoog en laag
is nu maximaal 1,5 meter (tussen -0,4 en -2,03 NAP, zie afbeelding 3). Gezien de
bodemopbouw in het noordwesten kan ervanuit worden gegaan dat het hoogteverschil
oorspronkelijk nog wel een 0,5 meter meer was. De bodem in het oorspronkelijke hoge deel
van het plangebied is afgegraven. Het afgraven heeft geleid tot een A-C-profiel. Er zijn geen
restanten van een podzolbodem in het oorspronkelijk hoge deel van de dekzandrug
aangetroffen. In de overgang van de hooggelegen rug naar de laagte in het zuidoosten zijn wel
restanten van podzolbodems aangetroffen. In het van oorsprong laaggelegen zuidoostelijk
deel van het plangebied is geen podzolbodem aangetroffen en is sprake van moerige gronden
of beekeerdgronden. Het veenpakket dat hier oorspronkelijk veel dikker moet zijn geweest is
verdwenen door afgraven en/of oxidatie als gevolg van het verlagen van de grondwaterstand.
Onderzoek naar resten van kampen van jagers en verzamelaars uit het mesolithicum in de
Hunzevlakte laat zien dat de vondstcomplexen worden aangetroffen op de hogere delen van
het landschap. Binnen bijvoorbeeld een hoge duin neemt helling afwaarts het aantal
artefacten sterk af.9 Ofwel de kans op het aantreffen van archeologische resten lager op de
helling van een duin is en stuk kleiner dan bovenop de duin zelf.

9

Groenendijk 1997
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6

Conclusies
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Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
De bodemopbouw bestaat uit een A-C profiel in het noordwestelijk deel van het
plangebied en uit opgebrachte en geroerde lagen op veen op dekzand in het
zuidoostelijk deel van het plangebied. In een smalle strook zijn onder het veen op de
helling van de dekzandrug nog podzolgronden aangetroffen.
Is de bodem nog intact?
In het noordwestelijk deel van het plangebied is de bodem verstoord tot in de Chorizont. De top van het veenpakket is over het gehele plangebied ook verstoord. De
top van het dekzand onder het veen is intact. In een smalle strook zijn podzolbodems
aanwezig.
Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied? In het van oorsprong
hoog gelegen noordwestelijk deel van het plangebied zijn geen archeologische resten
meer te verwachten. In het overgangsgebied wordt de kans op het aantreffen van
archeologische resten laag geacht. Ook in het laaggelegen zuidoostelijk deel van het
plangebied is de archeologische verwachting zeer laag.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Uitgaande van een lage archeologische verwachting wordt de kans dat archeologische
resten bij de werkzaamheden worden verstoord klein geacht.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Een vervolgonderzoek wordt niet nodig geacht.

Aanbeveling/Selectieadvies
Op basis van het verkennend booronderzoek wordt aanbevolen om geen archeologisch
vervolgonderzoek uit te voeren.
ArGeoBoor wijst erop dat men, bij bodem verstorende activiteiten, 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 Leek of een archeologisch adviseur van het LIBAU.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Leek. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit nemen
over deze aanbeveling.
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Bijlage 1
boorstaten

Coördinaten.

Boring

Maaiveld
top zand
top zand
AHN
m-mv
t.o.v. NAP
1
-0,15
-0,25
-0,4
2
-0,2
-0,3
-0,5
3
-0,53
-0,7
-1,23
4
-0,96
-1,05
-2,01
5
-0,53
-0,95
-1,48
6
-0,19
-0,25
-0,44
7
-0,4
-0,9
-1,3
8
-0,63
-1,4
-2,03
9
-0,88
-1,15
-2,03
10
-0,68
-1,3
-1,98
11
-0,41
-0,6
-1,01
12
-0,18
-0,4
-0,58
Hoogte van de boorpunten op basis van AHN.
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boorstaten

OAGB.116 Noorderweg 27

Boring 1 (75cm)
(1:50)

datum: 24-09-2013

10

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Lichtgeel.
zandmediaan matig fijn; veel humeuze
vlekken; geroerd; .
75
Zand, zwak siltig. Geel-lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
C horizont .
25

50cm

100cm

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (100cm)
(1:50)

datum: 24-09-2013

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
50 Zand, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; C horizont .
Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; C horizont .
100

--

30

50cm

---

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (100cm)
(1:50)

datum: 24-09-2013

Zand, matig siltig, matig humeus.
Grijs-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. zandmediaan zeer
fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .
70 Veen, sterk zandig. Donkerbruin.
80 IJzer/Oer/Gley matig. veel roest onderin;
scherpe ondergrens; geroerd; .
100
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
Plantenresten zwak. zandmediaan matig fijn;
geleidelijke ondergrens; geroerd; .
Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; C horizont .
25
35

50cm

100cm

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (110cm)
(1:50)

datum: 24-09-2013

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan; zeer fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
45 Zand, matig siltig. Donkerbruin. zandmediaan
55 zeer fijn; veel gele vlekken; scherpe
ondergrens .
Veen, sterk zandig. Donkerbruin. scherpe
ondergrens; geroerd; .
105 Mineraalarm veen. Grijs-donkerbruin. gyttja;
110
scherpe ondergrens .
Zand, matig siltig. Grijs-lichtbruin.
zandmediaan zeer fijn; C horizont dekzand .
25

50cm

100cm

------

150cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.116

blad

1/3

locatieadres

Noorderweg 27

locatie

Tolbert
opdrachtgever

postcode / plaats

Rombou
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.116 Noorderweg 27

Boring 5 (140cm)
(1:50)

50cm

100cm

150cm

datum: 24-09-2013

Zand, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan zeer fijn; bouwvoor opgebracht;
35 .
Veen, sterk zandig. Donkerbruin. veraard;
55 scherpe ondergrens .
65
Veen, zwak zandig. Zwart-bruin. scherpe
ondergrens .
90
95 Zand, zwak siltig, sterk humeus.
110 Zwart-donkerbruin. A horizont; scherpe
ondergrens .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
140 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens E horizont .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; B horizont of door
ijzerrijke kwel.

--------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (100cm)
(1:50)

datum: 24-09-2013

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
40
Zand, matig siltig. Oranje-lichtgeel.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; veel humeuze vlekken;
geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
100
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .
25

50cm

100cm

---

--

Boormeester: LC Nijdam

Boring 7 (150cm)
(1:50)

50cm

100cm

150cm

datum: 24-09-2013

Zand, sterk siltig, zwak humeus. Grijs.
zandmediaan zeer fijn; scherpe ondergrens;
40 bouwvoor opgebracht; .
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
60 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
geroerd; .
Zand, matig siltig, sterk humeus. Zwart-grijs.
90
100 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
deels veraard veen; .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens .
150 Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont .

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 8 (150cm)
(1:50)

datum: 24-09-2013

Zand, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan zeer fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor opgebracht; .
50 Zand, sterk siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
zeer fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .
20

50cm

100cm

95
125

--

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
veel gele vlekken; opgebracht; .

--

Mineraalarm veen. Donkerbruin. scherpe
ondergrens.

--

Mineraalarm veen. Donkergrijs. gyttja; scherpe
.
Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
zeer fijn; C horizont .

140
150 ondergrens

150cm

--

---

Boormeester: LC Nijdam
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boorstaten

OAGB.116 Noorderweg 27

Boring 9 (120cm)

datum: 24-09-2013

(1:50)
Klei, sterk zandig. Grijs. scherpe ondergrens;
opgebracht; bouwvoor .
50cm

Zand, matig siltig, sterk humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; veel gele vlekken;
geroerd; .
95 Mineraalarm veen. Donkerbruin. scherpe
110 ondergrens; .
115 Mineraalarm veen. Zwart-donkergrijs. gyttja;
120
scherpe ondergrens .
Leem, sterk zandig. Bruin. A horizont .
Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
zeer fijn; C horizont .
70

100cm

150cm

--

50

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 10 (150cm)

datum: 24-09-2013

(1:50)

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; opgebracht; bouwvoor .

--

Zand, matig siltig. Lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; veel humeuze vlekken; scherpe
ondergrens .

--

Veen, sterk kleiig. Bruin-donkergrijs.
kleibrokken, scherpe ondergrens; opgebracht;
.

--

40

50cm
70

100cm

150cm

120
130 Mineraalarm veen. Donkerbruin. veraard;
140 geleidelijke ondergrens .
150 Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.

----

zandmediaan zeer fijn; A horizont .
Zand, matig siltig. Bruin-lichtgeel.
zandmediaan zeer fijn; C horizont .

Boormeester: LC Nijdam

Boring 11 (130cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 24-09-2013

Zand, sterk siltig. Donkergrijs. zandmediaan
zeer fijn; scherpe ondergrens; opgebracht;
40 bouwvoor .
Mineraalarm veen. Donkerbruin. scherpe
60 ondergrens; opgebracht; zandkorrels.
Zand, matig siltig, matig humeus.
85 Zwart-donkergrijs. zandmediaan matig fijn; A
horizont geroerd; ; scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig. Grijs-bruin. zandmediaan
matig fijn; BC-horizont .

-----

130

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 12 (100cm)
(1:50)

datum: 24-09-2013

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
40
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; veel gele vlekken ; geroerd; .
25

50cm

Zand, zwak siltig. Grijs-lichtbeige.
zandmediaan matig fijn; C horizont .

---

--

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam
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