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Samenvatting
In opdracht van Bouwkundig Tekenbureau Ipe van der Deen heeft ArGeoBoor een verkennend
booronderzoek uitgevoerd op een locatie aan Kerkweg te Pesse (Gemeente Hoogeveen). De
aanleiding van het onderzoek is de voorziene nieuwbouw van een agrarisch bedrijf incl.
bedrijfswoning. Het bouwblok wordt circa 1,4 hectare groot. Bij de nieuwbouw 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.
Uit het bureauonderzoek is naar voren gekomen dat het plangebied, indien de bodem intact is,
een hoge trefkans heeft voor archeologische resten uit de prehistorie en dan met name uit de
steentijd.
Het booronderzoek heeft uitgewezen dat de bodem in het plangebied verstoord is tot in de Chorizont. Mochten archeologische resten uit de steentijd binnen het plangebied aanwezig zijn
geweest dan betekent dit dat deze grotendeels verloren zijn gegaan. In de noordzijde betreft
het verstoringen tot in het dekzand en in het overig laaggelegen gebied betreft het verstoring
tot in het keizand.
Archeologisch gezien zijn er geen beperkingen voor het gebruik van het plangebied als
bouwblok en de toekomstige inrichting. Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet nodig
geacht.
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 Bouwkundig Tekenbureau Ipe van der Deen heeft ArGeoBoor een verkennend
booronderzoek uitgevoerd op een locatie aan Kerkweg te Pesse (Gemeente Hoogeveen). De
aanleiding van het onderzoek is de voorziene nieuwbouw van een agrarisch bedrijf incl.
bedrijfswoning. Het bouwblok wordt circa 1,4 hectare groot. Bij de nieuwbouw 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

Kerkweg te Pesse
Kerkweg
Pesse
Drenthe
Hoogeveen
Bouwkundig Tekenbureau Ipe van der Deen
Gemeente Hoogeveen
CeConsult; mevr. G.C.W. Verschoor
227.614/531.015 227.708/531.001 227.765/530.840 227.688/530.816
Circa 1,4 ha
17C
59817
48316

Libau 2013
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied is gelegen ten zuiden van het perceel Kerkweg te Pesse. De Kerkweg is een
westnoordwest - oostzuidoost gelegen weg ten oosten van de A28 ten zuiden van Pesse (zie
afbeelding 1 voorblad). Het plangebied bevindt zich ten zuiden van de weg, schuin tegenover
Kerkweg nr. 3.2 Het maaiveld van het plangebied ligt tussen 14,1 m + NAP in het noorden en
13,0 m +NAP in het zuiden van het plangebied.3 De overgang van hoog naar laag is voor
Nederlandse begrippen abrupt. Deze steilrand staat ook op de topografische kaart in
afbeelding 2.

2.2

Voorziene ontwikkeling
Het plangebied met een oppervlakte van circa 1,5 ha zal in gebruik worden genomen als
bouwblok voor een agrarisch bedrijfswoning met een loods, een mestbassin en in de toekomst
een melkveestal. De exacte inrichting is nog niet bekend, maar er dient rekening te worden
gehouden met aanzienlijke bodemverstoringen. Bij de bouwwerkzaamheden zal de bodem
verstoord worden waar dat mogelijk nog niet eerder gebeurd is. Eventueel aanwezige
archeologische resten kunnen hierbij verstoord worden.

Afbeelding 2: detail van het plangebied met de boorlocaties en voorziene ontwikkeling.

2
3

Kadaster 2012
Actueel hoogtebestand Nederland (AHN)
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3

Archeologische verwachting4
Uit het bureauonderzoek is naar voren gekomen dat het plangebied, indien de bodem intact is,
een hoge trefkans heeft voor archeologische resten uit de prehistorie en dan met name uit de
steentijd. In de loop van de bronstijd is de het plangebied mogelijk ongeschikt geworden voor
bewoning. Het zuidelijk deel van het plangebied is mogelijk een door de wind uitgeblazen
laagte, die in het verleden watervoerend kan zijn geweest, waardoor de hooggelegen
noordzijde voor jagers en verzamelaars een gunstige jachtplek geweest kan zijn.

4
4.1

Archeologisch veldonderzoek
Methode
Het advies van het bureauonderzoek bestaat uit het uitvoeren van tenminste 9 boringen met
een Edelmanboor met een diameter van 7 cm om de bodemopbouw te bepalen. Mochten
intacte podzolbodems aanwezig zijn dan dienen deze ongeroerde lagen bemonsterd te worden
met een boordiameter van 15 cm. De monsters van de intacte bovenste bodemlagen dienen
vervolgens gezeefd te worden over een zeef met een maaswijdte van 3 mm. Indien
archeologisch niveaus zijn aangeploegd kan een oppervlaktekartering de karterende boringen
vervangen.
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 10 boringen (nrs 1/t/m 10) gezet met Edelmanboor met een diameter
van 7 cm. De boringen zijn tot minimaal 30 cm in de C-horizont uitgevoerd. 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 aanwezig is. Opvallend was het gedeeltelijk ontbreken
van stenen op de akker ter plaatse van boring 10, terwijl deze wel op de rest van het terrein

4

Libau 2013
Nederlands Normalisatie-instituut 1989
6
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.
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lagen en afkomstig zijn van het aanploegen van keizand. Dit is een aanwijzing voor de
aanwezigheid van de dekzandrug (zonder stenen) in de noordzijde van het perceel.
Verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeeldingen 2.
Bodemopbouw
Er zijn grote verschillen in de bodemopbouw binnen het plangebied. In de hooggelegen
noordzijde (boringen 1, 9 en 10) bestaat de bovenste 90 cm (inclusief bouwvoor) van de
bodem uit dekzand. Er is sprake van een A-C profiel, waarbij in boring 10 nog een dunnen BC
horizont aanwezig was. De oorspronkelijke dekzandhoogte is hier gedeeltelijk afgetopt of diep
verploegd waardoor de E- en B-horizont zijn opgenomen in de bouwvoor.
In boring 2 die op de overgang naar het laaggelegen gebied ligt, is onder de bouwvoor van 55
cm dikte, tot 120 cm –mv een geroerde laag aanwezig op een sterk siltige zandlaag (keileem Chorizont). In de boringen 3, 6 en 8 is onder een dunne bouwvoor een geroerde laag op de Chorizont in keizand aanwezig. In de boringen 4, 5, 7 ligt de bouwvoor direct op de C-horizont in
keizand.

Afbeelding 3. Resultaten van het verkennend booronderzoek. In het gearceerde gedeelte is
dekzand aangetroffen in het laaggelegen gebied keizand.
In boring 6 is onder een sterk humeuze geroerde laag een ijzerrijke bodem aangetroffen, die
duidt op het uittreden van ijzerrijke kwel, hetgeen kan duiden dat de laagte ter plaatse een
natuurlijke laagte is. Echter in de overige boringen ontbreekt een dergelijke bodemopbouw en
lijkt eerder sprake van een gegraven onnatuurlijke laagte.

ArGeoBoor rapport 1267: Pesse, Kerkweg
Opdrachtgever: Bouwkundig Tekenbureau Ipe van der Deen

7

Archeologische indicatoren
De verstoorde bodem opbouw, deels bestaande uit opgebrachte grond, in het plangebied
vormde de reden om af te zien van karterende boringen alsmede van een oppervlakte
kartering. Bij de verkennende boringen zijn geen archeologische indicatoren waargenomen.

5

Conclusies








Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
De bodemopbouw bestaat uit een bouwvoor en/of een geroerde laag op een C-horizont
in keizand of in dekzand (boringen 1, 9 en 10). In het hooggelegen noordelijke deel van
het plangebied is een verstoorde dekzandrug aanwezig, waar in boring 10 een BC
horizont is aangetroffen, die als restant van een ooit aanwezige podzolbodem kan
worden gezien. In het overige deel van het plangebied zijn de verstoorde bodemlagen
op keizand gelegen. In de laagte zijn geen aanwijzingen gevonden voor de
aanwezigheid van veen. Met uitzondering van boring 6 zijn er in de boringen in het
laaggelegen gebied geen aanwijzingen gevonden, in de vorm van door uittredend
ijzerrijk grondwater roestige bodemlagen, dat de laagte natuurlijk is. Niet uitgesloten
kan worden dat de laagte door het afgraven van de dekzandrug is ontstaan.
Is de bodem nog intact? Nee de bodem in het plangebied is niet meer intact.
Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Nee in het plangebied
worden geen archeologische resten meer verwacht.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden? In het plangebied worden geen archeologische
waarden bedreigd als gevolg van de voorziene ingrepen.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Een vervolgonderzoek wordt niet nodig geacht.
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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 Hoogeveen of diens archeologisch adviseur mevrouw G.C.W .
Verschoor.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Hoogeveen. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit
nemen over deze aanbeveling.

Literatuur
Bakker, H. de & J. Schelling, 1989. Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. Staring Centrum
Wageningen.
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Libau 2013: Nieuwbouw van een akkerbouwbedrijf aan de Kerkweg te Pesse (gemeente Hoogeveen).
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Bronnen Geraadpleegde Kaarten
Actueel Hoogtebestand Nederland: AHN kaart geraadpleegd op http://ahn.geodan.nl/ahn/
Kadaster 2012: Topografische ondergrond van Nederland schalen 1: 10.000 en 1: 25.000.
http://www.kadaster.nl/top10nl (open data).
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Bijlage 1
boorstaten

RD-Coördinaten van de boorpunten.
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