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Samenvatting
In opdracht van de heer C.J. van Rooijen (maatschap C.J. en J.M. van Rooijen – ten Dam) is een
inventariserend veldonderzoek – verkennende fase uitgevoerd op de locatie Blokum 10 te
Overschild.
Aanleiding voor het onderzoek vormde in eerste aanleg de geplande sloop en nieuwbouw van
een kapschuur ten gunste van een uitbreiding van de huidige ligboxenstal. Deze plannen gaan
niet meer door. Het huidige plan is om een nieuwe ligboxenstal te bouwen ter plaatse van de
bestaande kuilbulten. Uit een voorgaand bureauonderzoek blijkt dat het plangebied deels op
een wierde ligt. Er zijn resten uit de ijzertijd of de Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd
te verwachten. In het bureauonderzoek is geadviseerd een verkennend booronderzoek uit te
voeren ter plaatse van de voorziene verstoringen. Dit booronderzoek dient te zijn gericht op
het vaststellen van de mate waarin het bodemprofiel intact is en op de aanwezigheid van
archeologische indicatoren.
Uit het booronderzoek blijkt dat niet uitgesloten kan worden dat zich ter plaatse van de
huidige kapschuur nog intacte terplagen in de bodem bevinden (boringen 3 en 4). In het
overige plangebied zijn in de boringen geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van
archeologische resten en is de archeologische verwachting laag.
Aangezien de werkzaamheden ter plaatse van de boringen 3 en 4 van de baan zijn en op de
overige locaties de archeologische verwachting laag is, wordt aanbevolen om geen
archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Indien in de toekomst ter plaatse van de wierde
alsnog ontgravingen gaan plaatsvinden dan wordt aan bevolen deze werkzaamheden onder
archeologische begeleiding uit te voeren.
ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten verplicht is om eventuele
vondsten en grondsporen te 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 Slochteren.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van de heer C.J. van Rooijen (maatschap C.J. en J.M. van Rooijen – ten Dam) is een
inventariserend veldonderzoek – verkennende fase -uitgevoerd op de locatie Blokum 10 te
Overschild.
Aanleiding voor het onderzoek vormde de in eerste instantie sloop en van de huidige
kapschuur ten gunste van een uitbreiding van de huidige ligboxenstal. De kapschuur zou
westelijk van de huidige bebouwing worden herbouwd. Na het uitvoeren van de boringen 1
t/m 7 in december 2013 zijn de plannen veranderd. De nieuwe plannen bestaan uit de bouw
van een nieuwe stal ten westen van de huidige zuidelijke stal op de plaats waar nu kuilbulten
liggen. Deze stal krijgt een oppervlakte van circa 1250 m2 en wordt tot op het zand ontgraven.
Ten behoeve van dit plan zijn de boringen 8 t/m 13 uitgevoerd. Deze boringen zijn uitgevoerd
in januari 2014.

1.2

Doel en Vraagstelling
In 2011 is door Libau een bureauonderzoek uitgevoerd.1 In het bureauonderzoek is
aangegeven dat het booronderzoek tot doel heeft de gaafheid van het bodemprofiel vast te
stellen. Het onderzoek dient zich tevens te richten op de aanwezigheid van archeologische
indicatoren.
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:
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
bevoegd gezag:
Oppervlakte:
Centrumcoördinaten:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

1

Blokum 10 te overschild
Blokum
Groningen
Slochteren
C.J. van Rooijen
Gemeente Slochteren
Circa 0,5 ha
243709/586595
7G
57909
47285

De Jong 2011.
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied – de locaties waar nieuwbouw is gepland – is deels gelegen op een wierde
(Blokum). De wierde ligt ten zuidoosten van het Eemskanaal , op de overgang van het
noordelijke kleigebied van Noordoost-Fivelingo naar het veengebied van Duurswold.

Afbeelding 1a. Ligging van het plangebied (paars) op de topografische kaart.2

2.2

Voorziene ontwikkeling
In eerste aanleg waren er plannen om de huidige kapschuur te slopen en te herbouwen. Op de
locatie van de huidige kapschuur zou een uitbreiding van de huidige ligboxstal plaatsvinden. Na
het uitvoeren van de boringen 1 t/m 7 zijn deze plannen zijn nu van tafel. Het actuele plan is
om een nieuwe ligboxenstal te bouwen ter plaatse van de huidige kuilbulten (zie afbeelding
1b). Ter plaatse van de stal wordt de bodem tot op het zand afgegraven.

2

Kadaster 2012
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Afbeelding 1b. Locatie van het bouwblok. De 1e plannen zijn ondertussen achterhaald en
worden niet meer uitgevoerd. Het 2e plan is de bouw van een nieuwe stal (groen omlijnd).

3

Resultaten voorgaand onderzoek

3.1

Samenvatting bureauonderzoek
Het bureauonderzoek is in 2011 uitgevoerd door Libau. Hieronder volgt een samenvatting:






geomorfologisch ligt het plangebied op een getij-inversiewelving (legenda-eenheid Mw3),
een oude, opgevulde klei of zand kreekafzettingen die door inklinking van het omliggende
klei- of veen gronden hoger is komen te liggen. Aan de zuidzijde getij-inversiewelving ligt een
ontgonnen veenvlakte met meer dan 40 cm restveen en een kleidek van 15 – 20 cm dikte
(mOv2). In het westen ligt een vlakte van getijafzettingen.
Op de bodemkaart is de wierde niet aangegeven; deze kaart toont weideveengronden op
zand, beginnend ondieper dan 120 cm –mv (pVz). Op het AHN is echter te zien dat het gebied
in en om het plangebied wat hoger ligt dan de omgeving. Op de gemeentelijke
archeologische beleidskaart van Slochteren ligt het plangebied overwegen in een zone met
een hoge archeologische verwachting èn op een wierde. Een smalle strook – op de locatie
van de te nieuw te bouwen kapschuur – ligt in een zone met een lage archeologische
verwachting. Op de gemeentelijke beleidskaart is tevens aangegeven dat zich op (in) de
wierde resten van een oude boerderijplaats bevinden.
In het plangebied is ook een waarneming geregistreerd: waarneming 39523 vermeldt de
aanwezigheid van een borgterrein in Blokum. Of er inderdaad een borg in Blokum was
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gesitueerd is niet zeker. Wel is zeker dat in 1459 een ‘huis en heerd’ op de Blocken (Blokum)
was gelegen, waarschijnlijk op het huidige adres Blokum 10. De overige waarnemingen
bevinden zich buiten het plangebied; het betreft de volgende nummers:
o waarneming 39425 betreft de wierde Woltersum, waarvan de oorsprong
waarschijnlijk in de late ijzertijd ligt;
o waarneming 39519 betreft mogelijk een overslibde nederzetting uit de vroegRomeinse tijd;
o waarneming 238673 betreft de vondst van een middeleeuws kruikje;
o waarneming 39409 en 57752 betreffen aardewerk uit de middeleeuwen en/of de
nieuwe tijd.
In de omgeving van het plangebied zijn voorts de volgende AMK-terreinen geregistreerd:
o AMK-terrein 319; dit AMK-terrein betreft de wierde Woltersum (late ijzertijd);
o AMK-terrein 7034 (zie waarneming 39519): een mogelijk overslibde nederzetting uit
de vroeg-Romeinse tijd;
o AMK-terreinen 5791, 6979, 6985, 7028 en 14927 betreffen vijf wierden uit de late
ijzertijd/Romeinse tijd.



3.2

Overweging en advies bureauonderzoek
De volgende tekst is letterlijk overgenomen uit het voorliggende bureauonderzoek.3
“In het plangebied zijn een wierde en een oude boerderijplaats gesitueerd. De wierde strekt zich naar het oosten toe
uit tot buiten het plangebied. De begindatering van de wierde ligt waarschijnlijk in de late ijzertijd of Romeinse tijd.
In de middeleeuwen heeft zich te Blokum een borgterrein en/of kloosterboerderij bevonden. In het plangebied is
rekening te houden met archeologische resten uit de late ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen .In het gedeelte
2
van het plangebied waar de wierde zich bevindt moet bij bodemingrepen (vanaf een oppervlakte van 50 m rekening
worden gehouden met archeologisch vervolgonderzoek. Ook ter plaatse van de boerderijplaats (buiten de wierde)
2
moet rekening worden gehouden met vervolgonderzoek vanaf een oppervlakte van 100 m . Of, en op welke wijze
vervolgonderzoek aan de orde is, hangt af van de mate van bodemverstoring die door de ingrepen zal worden
veroorzaakt. Door archeologievriendelijk te bouwen kan een lichtere mate van vervolgonderzoek aan de orde zijn. Bij
bepaalde (geringe) bodemingrepen kan archeologisch vervolgonderzoek zelfs achterwege blijven. In het
zuidwestelijk uiteinde van het plangebied, waarvoor een lage archeologische verwachting geldt, kunnen uiteraard
bodemingrepen plaatsvinden zonder dat archeologisch vervolgonderzoek nodig is.
Mocht een uitbreiding van het bouwblok nodig zijn, dan heeft het vanuit archeologisch oogpunt de voorkeur deze
ten westen van het huidige bouwblok te plaatsen. Dit gebied heeft op de archeologische beleidskaart van de
gemeente Slochteren een hoge archeologische verwachtingswaarden (Een smalle rand heeft een hoge verwachting,
verder naar het westen heeft een lage verwachting). Het ligt aan de rand van de inversiewelving, maar er kunnen
mogelijk randverschijnselen van de wierde en/of boerderijplaats worden aangetroffen. Hier moet dan ook in het
geval van een planvoornemen rekening worden gehouden met een vervolgonderzoek, zoals een booronderzoek. (….)
Bij diepe bodemingrepen (bijvoorbeeld mestkelders) is een archeologisch onderzoek op deze locatie zeker
noodzakelijk. Dit booronderzoek dient te bestaan uit 6 boringen her hectare. Het booronderzoek dient zich te richten
op de aanwezigheid van archeologische indicatoren en op de gaafheid van de bodem. (…).”

3

Jong, M. de, 2011; p. 3.
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3.3

Aanvulling bureauonderzoek
De afgelopen decennia zijn er diverse bodemingrepen in het plangebied geweest (zie
afbeelding 2).

Afbeelding 2. Plangebied geprojecteerd op kaarten uit 1850, 1934, 1953, 1982 en 2009 om de
ontwikkelingen op het erf weer te geven.4
4

Kadaster 1850, 1953, 1982 en 2009, Bureau Militaire Verkenningen 1935
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Onderstaande luchtfoto uit circa 1990 laat de toenmalige opstallen op de wierde zien (zie
afbeelding 3). De aanwzige woning is gesloopt ten gunste van nieuwbouw. De oude stal achter
het huis strekte zich verder uit naar het westen, deels overlappend met de locatie van de in
eerste aanleg geplande uitbreiding van de ligboxstal. De schuur dwars op de stal is nog
aanwezig. Achter de schuur bevond zich een grote mestsilo, die waarschijnlijk op een dikke
betonplaat was gefundeerd. Een en ander betekent, dat op de voormalige locatie van de
mestsilo, op de locatie van de oude stal en op de huidige locatie van de kapschuur met
diepgaande bodemverstoring is te rekenen.
Bij de nieuwste plannen is de bouw van de ligboxen stal voorzien op een plek die in 1990 nog
in gebruik was als grasland. Op afbeelding 3 is dit rechts naast de dan aanwezige kuilbulten (nu
stal). Vergelijk met afbeelding 4.

Afbeelding 3. Luchtfoto uit circa 1990 van de wierde Blokum, genomen in zuidelijke richting.
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4
4.1

Archeologisch booronderzoek
Methode
De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 2; de boorpunten staan in afbeelding 4. Het
plangebied was grotendeels verhard of bestond uit grasland; er is daarom geen veldinspectie
uitgevoerd. Verspreid in het plangebied zijn in totaal dertien boringen gezet. Twee daarvan,
nrs. 5 en 6 zijn gestaakt vanwege een grote hoeveelheid (recent) puin in de bovengrond.
De boringen zijn zoveel mogelijk op de locatie van de geplande bodemverstoringen gezet.
Boringen 1 en 2 zijn uitgevoerde op de locatie van de, in de 1e plannen, voorziene nieuwe
kapschuur. Boringen 3 t/m 7 zijn gezet ter plaatse van de in de 1e plannen voorziene
uitbreidingslocatie van de stal. Deze plannen gaan zoals het nu lijkt niet meer gerealiseerd
worden.
De boringen 8 t/m 13 zijn gezet in het nieuwe bouwblok. Ter plaatse van de kuilbulten lag
beton en tussen de kuilbulten was het maaiveld circa 1,5 m opgehoogd, derhalve zijn daar
geen boringen geplaatst. De boringen zijn doorgezet tot in de pleistocene ondergrond
(dekzand).
Er is gebruik gemaakt van een puinboor, een edelmanboor met een diameter van 7 cm en een
guts met een diameter van 3 cm. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de
NEN 5104.5 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor
bodemclassificatie voor Nederland.6
De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode, zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.7

5

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
7
Bosch 2007
6
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Afbeelding 4. Onderzochte gebieden en bouwlocatie van de stal met boorpunten.

4.2

Resultaten en interpretatie
De boringen 1 en 2 zijn uitgevoerd in het westelijk deel van het plangebied. Hier is, onder een
opgebrachte zandlaag met een dikte van 60 tot 65 cm, een donkergrijze matig siltige kleilaag,
met een bijmenging met recent puin aanwezig. Deze laag wordt geïnterpreteerd als
voormalige bouwvoor. In boring 2 is nog een kleilaagje aanwezig met een scherpe overgang
naar de onderliggende sterk kleiige veenlaag. In boring 1 komt vanaf 95 cm –mv en in boring 2
vanaf 105 cm –mv tot circa 200 cm –mv een veenpakket voor, waarvan de top matig of sterk
kleiig is. Dit duidt op een geleidelijke verdrinking of overstroming van het veen. Onder het
veen ligt tussen 210 en 250 cm –mv een matig siltige kleilaag met daaronder een dunne
veenlaag op zand. Het zand is geïnterpreteerd als dekzand.
In boring 3 zijn onder een opgebrachte zandlaag met een dikte van 40 cm, tussen 40 en 110 cm
–mv verschillende kleilagen met leembrokjes, aardewerk en baksteenbrokjes aangetroffen.
Deze lagen zijn geïnterpreteerd als wierde lagen. Van 110 tot 155 cm –mv zijn ‘natuurlijke’
kleilagen aanwezig, die liggen op een veenlaag (155-240 cm –mv). Tussen 205 en 215 cm –mv
is in het veen een kleilaag ingeschakeld. Van 240 tot 250 cm-mv is matig humeus bruingrijs
zand opgeboord. Waarschijnlijk is dit dekzand.
Boring 4 laat onder een dunne opgebrachte zandlaag van 25 cm dikte tot 120 cm –mv tot een
zelfde soort bodemopbouw zien als boring 3. In zandige kleilagen zijn diverse indicatoren
aangetroffen bestaande uit met name puin en leembrokjes. De lagen zijn gevlekt en hebben
een brokkelige structuur. Van 120 tot 155 cm –mv zijn natuurlijke kleilagen aangeboord op een
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compacte veenlaag van 15 cm dikte. Onder deze, ten opzichte van de andere boringen dunne,
waarschijnlijk ten dele samengedrukte veenlaag ligt tot 240 cm –mv een matig siltige kleilaag
met dunne humeuze lagen en verspoeld veen. Deze laag wordt geïnterpreteerd als een
geulafzetting. Deze ligt met een scherpe overgang (erosief) op niet-humeus matig siltig zand
waarschijnlijk dekzand.
Boringen 5 en 6 zijn op 40 respectievelijk 60 cm gestuit.
In boring 7 is een 90 cm dikke, deels puinhoudende zandlaag aanwezig. Hieronder zijn van 90
tot 125 cm –mv natuurlijke kleilagen aanwezig. Van 125 cm –mv tot 185 cm –mv is
voornamelijk veen aangetroffen met enkele dunnere kleilaagjes. Op 195 tot 205 cm –mv ligt
een sterk humeuze zandlaag, een A-horizont in het dekzand. Deze ligt op lichtbruin zand met
wortelresten, een C-horizont.
In de boringen 8 t/m 11, rondom de kuilbulten zijn opgebrachte zand- en kleilagen met een
dikte van 55 tot 80 cm aanwezig. De bovenste natuurlijke bodemlaag bestaat in de boringen 8
t/m 13 uit een circa 30 cm dunne kleilaag, waarvan de bovenzijde het oude maaiveld vormt.
Deze kleilaag dekt een circa 80 cm dikke veenlaag af. In deze veenlaag bevindt zich een
ingeschakelde lichtgrijze kleilaag met een wisselende dikte. Deze klei- en veenlagen liggen op
het pleistocene zand dat in boring 1 reeds op 135 cm –mv en in boring 11 op 235 cm –mv
wordt aangetroffen. In de top van het dekzand is in de boringen 8, 9, 10, 12 en 13 een A
horizont aanwezig, die ligt op een C horizont. Van oorsprong lijkt het te gaan om
beekeerdgronden. Alleen in boring 11 ontbreekt de A-horizont en ligt het veen, dat hier gyttjaachtig is direct op de C-horizont.

5

Synthese
Uit een kaart van de top van het pleistoceen blijkt dat deze zich in het gebied kan bevinden
tussen 0 en 4 –NAP.8 Uit de geomorfologische kaart blijkt dat sprake is van een getij- inversie
rug. Uit de boringen kan worden vastgesteld dat er op korte afstand vrij grote verschillen in de
bodemopbouw voorkomen. In de boringen 1 en 2, ter plaatse van de toekomstige kapschuur
en in de boringen 8 t/m 13, is een relatief dikke veenlaag aanwezig. In de boringen 3, 4 en 7 is
de veenlaag aanzienlijk dunner en is de kleilaag dikker, vooral in boring 3 is de veenlaag erg
dun. Het plangebied ligt op de overgang van een in het noorden gelegen getij-inversierug en
een gebied ten zuiden van het plangebied waar het reliëf tegenwoordig bepaald wordt door
een onderliggende dekzandrug. In de ontginningstijd zal de dekzandondergrond nog geen rol
gespeeld hebben.
Op een kaart uit het einde van de 18e eeuw is het landschap voor te stellen (zie afbeelding 5).
Voorstelbaar is dat de dekzandrug ligt ten zuidwesten van de boerderij en dat aan beide zijden
van deze rug natuurlijke waterlopen aanwezig waren. De boerderij lag toen aan een
waterloopje, dat in het noordwesten uitmond in een bredere waterloop genaamd ‘de kley
sloot’, waarschijnlijk een ontginningsas. Plaatsnamen met ‘Blok’ komen vaker voor waar

8

TNO, geraadpleegd in ARCHIS
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ontginningen met een verschillende ontginningsbasis elkaar tegenkomen.9 Het water ten
oosten van de boerderij heet ‘het olde dyp’. Het ‘olde dyp’ boog destijds naar het oosten af.

Afbeelding 5. Plangebied op de Hottinger atlas.10
Op een kaart uit de het begin van de 19e eeuw (zie voorkant) is het landgebruik af te lezen. De
percelen langs de waterlopen zijn in gebruik als grasland, terwijl de percelen die verder van de
waterlopen af liggen in gebruik zijn als akker.
Van de vroegere verkaveling en waterlopen in de omgeving is tegenwoordig weinig meer terug
te vinden. Het plangebied lijkt op een strategische plek te hebben gelegen nabij diverse
watergangen. De plaatsnaam komt vanaf 1429 voor.11
Uit de boringen 3 en 4 zijn bodemlagen aangetroffen met archeologische indicatoren die
duiden op een wierde. De bijmenging met baksteenbrokjes in beide boringen lijkt te duiden op
een maximaal middeleeuwse ouderdom. In de boringen 1, 2 en 7 t/m 13 zijn geen
wierdelagen opgeboord. Deze lijken te zijn gezet buiten de oorspronkelijke wierde.
Boringen 5 en 6 zijn voortijdig gestuit en leveren geen informatie op, maar de afstand tot de
wierde wordt naar het zuiden steeds groter, waardoor het goed mogelijk is dat ook deze
boringen buiten de wierde vallen. Duidelijkheid is hier echter niet over verkregen.

9

Van Berkel en Samplonius 2006 (namen: Blokland en Blokum)
Versfelt 2003
11
Van Berkel en Samplonius 2006
10
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6

Conclusies
1e plannen (niet meer relevant)
Op de locatie van de uitbreiding van de ligboxstal heeft het booronderzoek, als gevolg van de
verhardingen op het terrein, onvoldoende in beeld kunnen brengen in welke mate het
bodemprofiel nog intact is. De bouwwerkzaamheden de laatste decennia hebben, zoals ook uit
de boringen 3 en 4 is gebleken de bodem ten dele verstoord. Op de flank van de terp konden
twee boringen worden gezet tot in het dekzand (boringen 3 en 4). Hier zijn onder verstoorde
bodemlagen wierdelagen aangetroffen. Het baksteen dat is aangetroffen in de onderste
wierdelaag (boring 3) zou kunnen betekenen dat bebouwing uit de late middeleeuwen of
nieuwe tijd oudere resten heeft aangetast. In hoeverre nog resten van oudere bewoning
bewaard zijn gebleven is niet bekend. Door de verharding en dikke puinlagen konden geen
boringen worden gezet op de locatie van de huidige kapschuur. Dit betekent dat onbekend is
in welke mate de oorspronkelijke bodemopbouw hier nog intact is, al zijn er sterke
aanwijzingen dat met ernstige bodemverstoring is te rekenen (fundamenten van de kapschuur
en de voormalige mestsilo). Op de locatie van de nieuw te bouwen kapschuur is het
bodemprofiel tot in of vlak boven het veen verstoord. Omdat de locatie niet een ontginningsas
vormt zijn in de top van het veen geen intacte resten te verwachten.
Huidige plannen (nu relevant)
Ter plaatse van de nieuw te bouwen ligboxenstal zijn geen aanwijzingen gevonden voor
archeologische resten in de vorm van terplagen of andere sporen van bewoning. Het
ontbreken van een podzolbodem in de top van het dekzand is een aanwijzing dat het gebied
deel uit heeft gemaakt van een relatief laaggelegen en nat gebied. Er worden geen sporen van
bewoning verwacht in de top van het dekzand.
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Aanbeveling/Selectieadvies
De bouw van de kapschuur en de uitbreiding van de bestaande stal zijn niet meer aan de orde.
Misschien dat in de toekomst de onderzoeksresultaten van de boringen 1/ t/m 7 nog wel van
pas komen, derhalve zijn deze resultaten in de rapportage gelaten. Voor toekomstige
bouwactiviteiten ter plaatse van de boringen 1 en 2 is geen archeologisch vervolgonderzoek
noodzakelijk. Voor eventuele nieuwbouw ter plaatse van de boringen 3 t/m 7 wordt
aanbevolen om graafwerkzaamheden archeologisch te begeleiden om eventuele terplagen,
zoals deze zijn aangeboord in de boringen 3 en 4, nader te kunnen bestuderen. Een
begeleiding dient zich vooral te richten op de aanwezigheid van middeleeuwse bebouwing
(‘huis en heerd’, borg of andere opstallen), of sporen die samenhangen met deze bebouwing.
Mocht het zover komen dan dient voor een archeologische begeleiding een Programma van
Eisen te worden opgesteld en daar de bevoegde overheid te worden goedgekeurd.
Voor de huidige plannen, ter plaatse van de boringen 8 t/m 13 waar de nieuw te bouwen
ligboxenstal voorzien is, zijn geen sporen voor archeologische resten aangetroffen. Er zijn geen
terplagen aangeboord en in de top van het dekzand ontbreekt een podzolbodem en lijkt het
om een laaggelegen natter deel van het landschap te gaan. Een archeologisch
vervolgonderzoek wordt hier niet nodig is.

ArGeoBoor rapport 1255: Blokum 10 te Overschild (gemeente Slochteren)
Opdrachtgever: Maatschap C.J. en J.M. van Rooijen-ten Dam

14

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, indien inderdaad sporen worden aangetroffen, contact op te nemen met de
gemeente Slochteren.
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Bijlage 1: Periodetabel

ArGeoBoor rapport 1255: Bijlage 1 Periode tabel
Opdrachtgever: C.J. van Rooijen.

Bijlage 2: Boorstaten

ArGeoBoor rapport 1255: Bijlage 2 boorstaten
Opdrachtgever: dhr. C.J. van Rooijen

IVO-verkennende fase Blokum 10, Overschild - gemeente Slochteren

Boring 1
mv (cm) NAP(m)
0
-1,28

50

RD-coördinaten: 243724/586663

10

Klei, matig siltig, zwak humeus, aard ondergrens: scherp
grijs/bruin, brokjes zand, bouwvoor
Zand, matig fijn, matig siltig , aard ondergrens: scherp
bruin/grijs, opgebracht, cunetzand

-1,78
65
75
80
95

100

-2,28

150

-2,78

200

-3,28

145

Klei, matig siltig , aard ondergrens: geleidelijk
donkergrijs, bevat baksteen, gevlekt/verstoord, gerijpt
Klei, matig siltig , aard ondergrens: scherp
donkergrijs, bevat baksteen, zwak roesthoudend, gevlekt/verstoord, gerijpt
Veen, sterk kleiig , aard ondergrens: scherp
donkergrijs/zwart, plantenresten, verslagen veen
Veen, zwak kleiig , aard ondergrens: scherp
donkerbruin, plantenresten, vam 2
Veen, zwak kleiig , aard ondergrens: scherp
bruin, veel plantenresten, vam 3

190
205
230
250

-3,78

Boring 2
mv (cm) NAP(m)
0
-1,34

50

100

-1,84

-2,34

250

RD-coördinaten: 243725/586668

10

60
70
95
98
105
125

150

-2,84

155

200

-3,34

205
210

250

-3,84

Klei, matig siltig, matig humeus , aard ondergrens: geleidelijk
bruin, gelaagd, met dunne hum. bandjes
Veen, zwak kleiig , aard ondergrens: geleidelijk
bruin, veel plantenresten, vam 3
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus
bruin/grijs, dekzand met hum. inspoeling, guts loopt leeg

245
250
270

Klei, matig siltig, zwak humeus , aard ondergrens: scherp
bruin/grijs, graszode
Zand, matig fijn, matig siltig , aard ondergrens: scherp
lichtgrijs, opgebracht, cunetzand

Klei, matig siltig , aard ondergrens: geleidelijk
donkergrijs, bevat baksteen, gevlekt/verstoord, gerijpt
Klei, matig siltig , aard ondergrens: scherp
donkergrijs, bevat baksteen, gevlekt/verstoord, gerijpt
Klei, matig siltig , aard ondergrens: scherp
donkergrijs/bruin
Klei, matig siltig, sterk humeus , aard ondergrens: scherp
donkergrijs/zwart
Veen, sterk kleiig , aard ondergrens: geleidelijk
donkergrijs/zwart, met plantenresten, verslagen veen
Veen, zwak kleiig , aard ondergrens: geleidelijk
donkerbruin, met plantenresten, vam 2
Veen, zwak kleiig , aard ondergrens: scherp
bruin, met plantenresten, vam 1
Veen, sterk kleiig , aard ondergrens: geleidelijk
bruin/grijs, met plantenresten, vam 2, verslagen veen
Klei, matig siltig , aard ondergrens: geleidelijk
bruin, gelaagd, met dunne hum. bandjes
Veen, zwak kleiig , aard ondergrens: scherp
donkerbruin, met plantenresten, vam 2
Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk humeus
donkerbruin, dekzand met hum. inspoeling, guts loop leeg.
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Boring 3

RD-coördinaten: 243766/586654

mv (cm) NAP(m)
0
0,17

50

-0,33

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus , aard ondergrens: scherp
grijs/bruin, opgebracht
40
50

80
100

-0,83

Klei, matig siltig , aard ondergrens: geleidelijk
donkergrijs, schelpen, baksteen, hout, gevlekt/verstoord, compacte wierdelaag
Klei, matig siltig , aard ondergrens: geleidelijk
donkergrijs, bleekoranje baksteen, verbrande leembrokjes, met aardewerk, wierdelaag
Klei, matig siltig , aard ondergrens: scherp
grijs, bevat baksteen, wierdelaag

110
Klei, sterk siltig , aard ondergrens: geleidelijk
donkergrijs, natuurlijke laag

150

-1,33

200

-1,83

250

-2,33

145
155

200
205
215
240
250

Klei, matig siltig, sterk humeus , aard ondergrens: geleidelijk
donkerbruin/grijs, natuurlijke laag
Veen, zwak kleiig , aard ondergrens: scherp
donkerbruin, met plantenresten, natuurlijke laag, zeer compact
Veen, zwak kleiig , aard ondergrens: geleidelijk
bruin, vam 3
Klei, matig siltig , aard ondergrens: geleidelijk
, gelaagd met dunne hum.bandjes
Veen, sterk kleiig , aard ondergrens: geleidelijk
grijs/bruin, met plantenresten, verslagen veen
Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus
bruin/grijs, stagneert, dekzand met hum. inspoeling
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Boring 4

RD-coördinaten: 243772/586654

mv (cm) NAP(m)
0
0,35
25
40
50

-0,15

55
75
85
90

100

-0,65
120
130

150

-1,15

155
170

200

-1,65

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus , aard ondergrens: scherp
grijs/bruin, opgebracht
Klei, matig siltig , aard ondergrens: geleidelijk
donkergrijs, met schelpresten, baksteen, kalkpijp, gevlekt/verstoord, wierdelaag
Klei, matig siltig , aard ondergrens: geleidelijk
donkergrijs/grijs, gevlekt/verstoord, wierdelaag
Klei, matig zandig , aard ondergrens: geleidelijk
grijs, baksteen (industrieel), verbrand leem, gevlekt/verstoord, wierdelaag, brokkelige structuur
Klei, matig zandig, zwak humeus , aard ondergrens: geleidelijk
grijs, baksteen, verbrande leem, met zandbrokjes, wierdelaag, iets gevlekt en brokkelige structuur
Klei, matig zandig, sterk humeus , aard ondergrens: scherp
donkergrijs/bruin, wierdelaag, iets gevlekt
Klei, matig siltig , aard ondergrens: geleidelijk
lichtgrijs, natuurlijke laag
Klei, zwak siltig, matig humeus
zwart, met humeuze vlekken, verspoeld, natuurlijke laag
Klei, zwak siltig
lichtgrijs, compact, natuurlijke laag
Veen, zwak kleiig
donkerbruin, met plantenresten, vam 3, compact
Klei, matig siltig
lichtgrijs, veel dunne hum. bandjes en met brokjes verspoeld veen

240
250

Zand, zeer fijn, matig siltig
bruin/grijs, met plantenresten, dekzand

-2,15
270
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Boring 5

RD-coördinaten: 243755/586630

mv (cm) NAP(m)
0
0,75

50

0,25

Boring 6

Zand, matig fijn, matig siltig
bruin/grijs, sterk puinhoudend, gestagneerd

60

RD-coördinaten: 243763/586627

mv (cm) NAP(m)
0
0,75

Zand, matig fijn, matig siltig
bruin/grijs, sterk puinhoudend, gestagneerd
40

50

0,25

Boring 7

RD-coördinaten: 243752/586643

mv (cm) NAP(m)
0
0,18

50

100

Zand, zeer fijn, matig siltig , aard ondergrens: scherp
lichtbruin/grijs, bevat baksteen, met puin tot ca. 50 cm, opgebracht

-0,32

-0,82

90
100
105
125

150

200

-1,32

-1,82

160
165
180
185
195
205

240
250

-2,32

Klei, matig siltig , aard ondergrens: geleidelijk
bruin/grijs, licht veraard, natuurlijke laag
Klei, sterk siltig, zwak humeus , aard ondergrens: geleidelijk
grijs/bruin, natuurlijke laag
Klei, sterk siltig, zwak humeus , aard ondergrens: scherp
donkergrijs, natuurlijke laag
Veen, sterk kleiig , aard ondergrens: geleidelijk
donkerbruin, natuurlijke laag
Klei, matig siltig, matig humeus , aard ondergrens: geleidelijk
grijs/bruin, met plantenresten, met verspoeld veen
Veen, zwak kleiig , aard ondergrens: scherp
donkerbruin, vam 3
Klei, sterk siltig , aard ondergrens: scherp
lichtgrijs
Veen, zwak kleiig , aard ondergrens: scherp
donkerbruin, met plantenresten, vam 2
Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk humeus
donkerbruin, dekzand met hum.inspoeling
Zand, zeer fijn, matig siltig
lichtbruin, wortelresten, dekzand
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boorstaten

OAGB.151

Boring 8 (235cm)

datum: 08-01-2014

10

50cm

100cm

150cm

200cm

Zand, matig siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. opgebracht; scherpe
ondergrens .
Zand, zwak siltig. Blauw-grijs. zandmediaan
60 matig fijn; opgebracht; .
Klei, zwak siltig, zwak humeus.
80 Grijs-donkerbruin. scherpe ondergrens; oude
bouwvoor.
Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
120 Plantenresten matig. kalkloos; scherpe
ondergrens .
Veen, sterk kleiig. Donkerbruin. scherpe
145
ondergrens; .

--Puin zwak.
---

Mineraalarm veen. Donkerbruin.

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
matig fijn; scherpe ondergrens;
A horizont dekzand.
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

--

210
230 zandmediaan
235

250cm

--

Boormeester: LC Nijdam

Boring 9 (195cm)

datum: 08-01-2014

Klei, matig siltig. Grijs. scherpe ondergrens;
opgebracht; .
50cm

Puin zwak.

55

Klei, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; geroerd; oude bouwvoor;
.
Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. scherpe
105
ondergrens; veraard.

--

80

100cm

150cm

Mineraalarm veen. Donkerbruin. scherpe
ondergrens .
160
170 Klei,

zwak siltig. Lichtgrijs. scherpe

185 ondergrens; beekleem?.
195 Zand, zwak siltig, matig humeus.

--

-----

Zwart-donkergrijs. zandmediaan matig fijn; A
horizont dekzand .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; BC horizont dekzand .

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 10 (175cm)

datum: 08-01-2014

30

50cm

100cm

Klei, matig zandig. Grijs-donkerbruin. geroerd;
scherpe ondergrens .

Puin zwak.

Klei, zwak siltig. Donkergrijs. scherpe
ondergrens; opgebracht; .

Puin zwak.

Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.

--

95
115 vlekken donker grijs/zwart; slib slootbodem.
125 Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
135

150cm

200cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.151

Plantenresten zwak. scherpe ondergrens .
155 Klei, zwak siltig. Lichtgrijs. scherpe ondergrens
165 beekleem .
175 Mineraalarm veen. Donkerbruin. scherpe
ondergrens .
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; A horizont dekzand
scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig. Grijs-bruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

blad

------

locatieadres

1/2

locatie

Blokum 10 te Overschild
opdrachtgever

postcode / plaats

Fam. van Rooijen
bureau

land

getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.151

Boring 11 (250cm)

datum: 08-01-2014

50cm

Klei, zwak siltig. Donkergrijs. stukken hout;
geroerd; scherpe ondergrens .

--

Veen, zwak kleiig. Grijs-donkerbruin. scherpe

--

100cm
120

150cm

140 ondergrens .
150 Klei, zwak siltig.

Lichtgrijs. scherpe ondergrens

--

beekleem .
Mineraalarm veen. Donkerbruin. elsenhout.
200cm

235

250cm

--

200

Mineraalarm veen. Zwart-grijs. gyttja; scherpe
ondergrens .

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. C horizont;
250
dekzand .

---

Boormeester: LC Nijdam

Boring 12 (160cm)

datum: 08-01-2014

Klei, matig zandig. Grijs. scherpe ondergrens .

--

Klei, matig siltig. Bruin-grijs. IJzer/Oer/Gley
50
zwak. scherpe ondergrens; .
65 Veen, zwak kleiig. Zwart-donkergrijs.
veraard/scherpe ondergrens .
Mineraalarm veen. Donkerbruin. scherpe
ondergrens .
110
120 Klei, zwak siltig. Lichtgrijs. scherpe ondergrens
.
140 Mineraalarm veen. Donkerbruin. scherpe
150
ondergrens .
160
Zand, zwak siltig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. zandmediaan matig fijn; A
horizont scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand; wortels .

---

35

50cm

100cm

150cm

200cm

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 13 (145cm)

datum: 08-01-2014

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. scherpe
ondergrens .

--

Veen, zwak kleiig. Bruin-donkergrijs. deels
veraard scherpe ondergrens .

--

Klei, zwak siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
matig. scherpe ondergrens .

--

40

50cm
80

100cm

115
125 Veen, zwak zandig. Donkergrijs. scherpe
135 ondergrens .
145 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.

150cm

----

zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
A horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

Boormeester: LC Nijdam
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blad

locatieadres

2/2

locatie

Blokum 10 te Overschild
opdrachtgever

postcode / plaats

Fam. van Rooijen
bureau

land

getekend volgens NEN 5104

