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Samenvatting
In opdracht van Zorgboerderij Oudemolen is een bureauonderzoek en een verkennend
booronderzoek uitgevoerd aan de Hoofdweg in Oudemolen (Dr.). Aanleiding vormt de
geplande bouw van een schuur en de verplaatsing van een paardenbak, waartoe een
aanlegvergunning benodigd is.
Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart bevindt het plangebied zich in elkaar
overlappende de bufferzones van twee AMK-terreinen. AMK-nr 14431 grenst aan het oostelijk
deel van het plangebied. Het betreft de historische kern van het jonge esdorp Oudemolen,
een terrein van hoge archeologische waarde. AMK-nr. 14031 is van archeologische waarde en
betreft een locatie waar sporen uit het laat-neolithicum – vroege bronstijd (Klokbekercultuur)
zijn aangetroffen. In de omgeving zijn talloze vindplaatsen bekend, met name uit het (laat-)
neolithicum en de bronstijd. Bodemkundig bevindt het plangebied zich in een zone met matig
tot sterk lemige veldpodzolgronden, in de noordoosthoek grenzend aan een zone met moerige
eerdgronden. Geomorfologisch ligt het plangebied deels op de overgang van een
smeltwatervlakte naar een gordeldekzandrug. Een nabijgelegen vennetje strekte zich mogelijk
uit tot in het zuidwestelijk deel van het plangebied. In historische tijden is het plangebied
aldoor onbebouwd geweest. Het terrein maakte deel uit van de ‘woeste gronden’, een
heideareaal dat waarschijnlijk vooral werd gebruikt voor beweiding, mogelijk ook voor het
steken van plaggen. Rond 1930 doorsneed een pad het plangebied. Het zuidelijke deel was
toen waarschijnlijk reeds ontgonnen. Het resterende deel ging tussen 1930 en 1940 op de
schop. Bij die werkzaamheden zijn onder andere even ten noorden van het plangebied twee
klokbekers aangetroffen (zie AMK-terrein 14031).
Het booronderzoek heeft aangetoond dat het bodemprofiel in het plangebied deels tot in de
C-horizont verstoord is. In twee boringen resteert een (verstoorde B-horizont) en in een aantal
boringen is de top van de C-horizont waarschijnlijk deels intact. Diepere sporen – zoals graven
– kunnen daarom nog intact aanwezig zijn. Archeologische indicatoren zijn niet aangetroffen.
Op de locatie van de huidige paardenbak (waar de nieuwe schuur is gepland), is de bodem tot
op grote diepte verstoord. Dit deel van het plangebied wordt daarom niet behoudenswaardig
geacht. Aanbevolen wordt de locatie van de huidige paardenbak vrij te geven van
vervolgonderzoek.
Ontgravingen/ingrepen in het resterende deel van het plangebied dienen beperkt te blijven tot
de bouwvoor (tot circa 30 cm – mv). Indien de werkzaamheden dieper reiken, dan dient de
ontgraving plaats te vinden in aanwezigheid van een archeoloog.
De implementatie van dit advies berust bij het bevoegd gezag, de gemeente Tynaarlo, hierin
vertegenwoordigd door drs. M.A. Huisman.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van de Zorgboerderij Oudemolen is een bureauonderzoek en een inventariserend
veldonderzoek – verkennende fase (verkennend booronderzoek) uitgevoerd op een locatie aan
de Hoofdweg, Oudemolen (gemeente Tynaarlo) in het kader van een aanlegvergunning.
Op de locatie van de huidige paardenbak wordt een zorgschuur gebouwd. De paardenbak
wordt verderop in het plangebied opnieuw aangelegd. Het plangebied heeft een omvang van
ongeveer 2150 m2. In de directe omgeving van het plangebied zijn diverse archeologische
waarden geregistreerd. De bouw van de schuur en de aanleg van de nieuwe paardenbak gaan
gepaard met bodemverstoring, waardoor eventueel in de bodem aanwezige archeologische
waarden beschadigd of vernietigd kunnen worden.

1.2

Doel en Vraagstelling
Het bureauonderzoek heeft tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen voor
de plangebieden. Het gaat daarbij om het inschatten van de kans dat het plangebied
archeologische waarden bevat en zo ja, welke soort(en), uit welke archeologische perioden1 en
complextypen.2 Het archeologisch verwachtingsmodel geeft een inschatting van de diepte
waarop eventuele archeologische resten kunnen worden verwacht en in hoeverre deze nog
bewaard zijn gebleven.
Het verkennend booronderzoek beoogt dit verwachtingsmodel te toetsen en aan te vullen. In
eerste instantie gaat het daarbij om de vraag in welke mate het oorspronkelijke (natuurlijke)
bodemprofiel nog aanwezig is en of archeologisch relevante bodemlagen aanwezig zijn. In
tweede instantie kan het verkennend booronderzoek archeologische vondsten
(toevalstreffers) opsporen.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013).

1

zie bijlage 1.
met ‘complextype’ wordt bedoeld tot welke soort vindplaats een vindplaats kan worden gerekend.
Voorbeelden van hier relevante complextypen zijn nederzettingen, grafheuvels en jachtkampen.
2
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1.3

Administratieve data
Adres:
Toponiem:
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
bevoegd gezag:
centrumcoördinaat (RD):
Oppervlakte:
Archeoregio
Kaartblad:
Uitvoeringsperiode onderzoek
Contactpersoon
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.
Beheerder en plaats
documentatie

Hoofdweg 114
Hoofdweg
Drenthe
Tynaarlo
Zorgboerderij Oudemolen, de heer F. Verbon
gemeente Tynaarlo
238900/563400
ca. 2150 m2
1. Drents Zandgebied
12B
februari 2014
E.W. Brouwer, tel. 06 51 95 35 53
60520
48987
ArGeoBoor, Lippenhuizen. Na deponering: Noordelijk archeologisch
depot te Nuis.

Disclaimer
Archeologisch vooronderzoek wordt meestal uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren door
middel van boringen. Hoewel ArGeoBoor de grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van het
archeologisch onderzoek, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt
garanties te geven ten aanzien van de situatie op basis van de resultaten van een archeologisch
vooronderzoek.
ArGeoBoor aanvaardt derhalve op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit
beslissingen genomen op basis van de resultaten van archeologisch (voor)onderzoek.
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied en voorziene ontwikkelingen
Het plangebied is momenteel in gebruik als paardenbak en als grasland. Op de locatie van de
paardenbak (deze grenst momenteel aan de Hoofdweg) zal een zorgschuur worden gebouwd.
De paardenbak wordt verplaatst in zuidwestelijke richting.

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (rood-omlijnd).

2.2

Juridisch en beleidskader
Archeologie is een integraal onderdeel van het erfgoedbeleid en als zodanig opgenomen in de
erfgoednota. In de nota wordt voortgeborduurd op de uitgangspunten van het Verdrag van
Malta. Behoud van archeologische waarden is het uitgangspunt en als dat niet mogelijk is,
volgt veiligstelling door archeologisch onderzoek.


Relevant beleid:



Monumentenwet 1988.



Verdrag van Malta 1992.
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Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007 (WAMz).



Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3).



Provinciaal archeologisch beleid.



Gemeentelijk archeologisch beleid.

Hieronder wordt het gemeentelijk en provinciaal archeologisch beleid kort toegelicht:
Gemeentelijk beleid
Sinds september 2007 is de gemeente Tynaarlo verantwoordelijk voor het archeologisch beleid
binnen de gemeentegrenzen. Door een aanpassing van de Monumentenwet per deze datum is
het de wettelijke taak van de gemeente rekening te houden met archeologische belangen bij
het vaststellen van bestemmingsplannen.
In dit kader is recent een structuurvisie van de gemeente verschenen.3 Deze bestaat uit twee
delen: Deel A is de daadwerkelijke structuurvisie en beschrijft de beleidsmatige keuzes en de
gewenste richting van het gemeentelijke archeologiebeleid. Deel B omvat de archeologische
verwachtings- en beleidskaart. Deze bevat de landschappelijke gebiedsbeschrijving, de
inventarisatie van bekende archeologische waarden en de inhoudelijke analyse. In paragraaf
5.1 wordt het specifieke gemeentelijke archeologische beleid ten aanzien van het plangebied
beschreven.

Provinciaal beleid
De provincie Drenthe heeft op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. In deze
omgevingsvisie is een aantal kernkwaliteiten geformuleerd, waarvan archeologie en
cultuurhistorie deel van uitmaken. Op 13 april 2011 is de Omgevingsverordening vastgesteld.
In deze verordening is een aantal gebieden aangewezen als ‘Provinciaal Belang Archeologie’
(PBA-gebieden). Relevant voor het plangebied is, dat voor de gemeente Tynaarlo onder andere
essen en het Hunzedal zijn aangewezen als PBA-gebied. Indien ingrepen plaatsvinden in PBAgebieden wil de provincie zo vroeg mogelijk in de planvorming met de initiatiefnemer(s) van de
ruimtelijke ontwikkelingen overleg voeren en adviseren over het onderdeel archeologie. Het
plangebied ligt niet in een zone van Provinciaal Belang Archeologie.

3

Huisman, 2013
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3
3.1

Onderzoeksmethodiek
Beschrijving onderzoeksmethodiek
Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de geldende eisen en richtlijnen zoals
geformuleerd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3) en het
gemeentelijk beleid ten aanzien van archeologie. Voor een beter begrip van de archeologische
potentie van het plangebied wordt een groter gebied – het onderzoeksgebied - bestudeerd.
Dit onderzoeksgebied omvat een zone van 500 m rondom het plangebied.
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:











gemeentelijke archeologische bronnen- en beleidskaart en achtergrondrapportage
Tynaarlo;
bodemkaart;
geomorfologische kaart (1:25.000);
paleografische kaart van Drenthe aan het einde van de vroege middeleeuwen, schaal
1: 100.000 (Spek, 2004);
ARCHeologisch Informatie Systeem II (Archis II);
Archeologische Monumentenkaart (AMK);
Actueel Hoogtebestand van Nederland;
oud kaartmateriaal;
rapportage van archeologisch onderzoek in en nabij het plangebied;
archeologische literatuur.

De bodemkaart en geomorfologische kaart geven inzicht in de bodemontwikkeling en de
aanwezigheid en dikte van de pakketten. Hieruit kan worden afgeleid in welke lagen zich
eventuele archeologische waarden bevinden, welke waarden er te verwachten zijn, op welke
diepte deze zich bevinden, de kans op verstoring en conservatie et cetera.
Archis II is beschikbaar gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te
Amersfoort. Archis II is het centrale databestand dat in Nederland het meest compleet
voorhanden zijnde bestand op het gebied van archeologische vondsten (waarnemingen) en
monumenten is.
Alle bekende behoudenswaardige terreinen/monumenten in Nederland zijn weergegeven op
de Archeologische Monumenten Kaart (AMK). De AMK onderscheidt terreinen van
archeologische, hoge archeologische en zeer hoge archeologische waarde (al dan niet
beschermd).
Historische kaarten zijn met name waardevol voor het lokaliseren van vindplaatsen uit de late
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, zeker indien deze gegevens kunnen worden gecombineerd
met Archis II-meldingen.
In bijlage 1 is een tabel van de archeologische perioden weergegeven.
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4
4.1

Landschap
Inleiding
Het menselijk doen en laten werd en wordt in grote mate bepaald door de landschappelijke
omgeving en de mogelijkheden die daardoor geboden worden. De geomorfologische en
bodemkundige situaties zijn daarom van groot belang voor de archeologische verwachting.

4.2

Gemeentelijke archeologische landschappelijke verwachtingenkaart
Voor de gemeentelijke archeologische beleidskaart is onder andere een archeologische
landschappelijke verwachtingenkaart opgesteld. Eén van de bestanddelen van deze kaart is
een gedetailleerde geomorfologische kaart (1:25.000).4 Een uitsnede van deze kaart is
hieronder afgebeeld.
Het plangebied ligt op de grens van drie geomorfologische eenheden:


smeltwatervlakte/sandr (legenda-eenheid Gv). Een smeltwatervlakte vormt hier de
voet van een westelijk van het plangebied gelegen stuwwal (Gsd). Smeltwatervlakten
zijn in de voorlaatste ijstijd (het Saalien) gevormd. De afzettingen bestaan uit door
smeltwater getransporteerd en afgezet materiaal –meestal zand, leem en grind,
maar soms ook grotere keien - afkomstig van de stuwwal.



gordeldekzandruggen (Grd). Gordeldekzand is dekzand dat gedurende de laatste
ijstijd door de wind als een gordel rond lokale hoogten is afgezet. Gordeldekzandruggen zijn vaak geprononceerd en vormen duidelijke verhogingen in het landschap.
De hogere ligging zorgde vaak voor een relatief goede ontwatering. Die goede
ontwatering maaktedat gordeldekzandruggen vanaf de prehistorie favoriete locaties
waren voor akkerbouw. In latere tijden (late middeleeuwen/nieuwe tijd) is vaak een
plaggendek (oud bouwlanddek) opgebracht.



laagte/depressie (veentje) zonder randwal. Deze vennetjes zijn soms in de
voorlaatste ijstijd ontstaan toen grote ijsblokken, die zich tussen het sediment
bevonden, ontdooiden (doodijsgaten), maar ook andere ontstaanswijzen komen
algemeen voor (uitblazingsbekkens). Gedurende het Holoceen raakten deze laagten
meestal opgevuld met veen.

4

De geomorfologische kaart 1:50.000 wordt in dit onderzoek niet gebruikt aangezien deze minder
nauwkeurig en gedetailleerd is dan de hier gebruikte kaart.
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7

Afbeelding 4.1. Uitsnede uit de gemeentelijke archeologische landschaps- en
verwachtingskaart Gemeente Tynaarlo. De locatie van het plangebied is paars omlijnd en
aangeduid met een pijl. Naar: Buesink et al., 2011.
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Op het AHN (zie afbeelding 4.2) is de omgeving van het plangebied aangegeven.

Afbeelding 4.2. Het plangebied (in rood) op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Bron:
www.geodan.nl/ahn.
Een gebied ten noorden van het plangebied is niet gemeten. Dit betreft een militair terrein
(mobilisatiecomplex). De straten en bossen in de omgeving zijn als gele lijnen en vlakken
zichtbaar. De stuwwal ten westen van het plangebied is als een geelgroene noord-zuid
georiënteerde band te zien. Het plangebied bevindt zich in een overgangszone van de stuwwal
naar het oostelijker gelegen beekdal van het Oudemolense Diep (Drentsche Aa).

4.3

Bodemkaart
Het plangebied ligt in een zone met veldpodzolgronden gevormd in lemig fijn zand (Hn23). In
het noordoosten grenst het plangebied aan een zone met moerige eerdgronden (vWz), met
zand ondieper dan 120 cm –mv. Verder naar het oosten komen - samenhangend met het
beekdal van het Oudemolense Diep - madeveengronden voor. De laarpodzol is feitelijk een
veldpodzolbodem waarop een (dun) plaggendek is aangebracht, zoals een loodpodzol (cY23)
feitelijk een moderpodzolgrond (Y23) is met een (dun) plaggendek. Wat noordelijker komen
zwak lemige haarpodzolgronden (Hd21) voor.
Veld- en haarpodzolgronden zijn beide gedegradeerde moderpodzolen, met dien
verstande dat veldpodzolen onder vochtige omstandigheden ontstaan en haarpodzolen onder

ArGeoBoor rapport 1277. Oudemolen, Hoofdweg (gemeente Tynaarlo)
Opdrachtgever: Zorgboerderij Oudemolen

11

droge.5 Die degradatie kon ontstaan doordat het oorspronkelijk bosrijke gebied vanaf het
midden-neolithicum tot in de middeleeuwen op steeds grotere schaal werd gekapt.
Uit de bodemkaart blijkt dat op de dekzandrug grenzend aan het plangebied geen
plaggendek aanwezig is.6 Veldpodzolgronden zijn niet erg geschikt voor akkerbouw: dit
bodemtype ontwikkelt zich onder natte omstandigheden als gevolg van een slechte drainage.

Afbeelding 4.3. Uitsnede van de bodemkaart. De locatie van het plangebied is rood omlijnd.
Meestal werd een plaggendek op een veldpodzol pas opgebracht als andere – meer geschikte
bodemtypen in de omgeving – al in gebruik waren. Dit is mogelijk het geval bij de
loopodzolgronden ten zuiden van het plangebied.

5

Spek, 2004: p. 151, 184.
De bodemkaart is echter vervaardigd op een schaal van 1:50.000. Op het schaalniveau van dit
onderzoek betekent dit dat de nauwkeurigheid (en de begrenzingen van de diverse verschillende
bodemeenheden) niet erg betrouwbaar is.
6
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5
5.1

Archeologie
Gemeentelijke archeologische beleidskaart
Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart ligt het plangebied in een zone met een hoge
tot middelhoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden èn binnen de
bufferzone van twee aangrenzende AMK-terreinen (zie afbeelding 5.1). Eén van die AMKterreinen betreft de kern van het dorp Oudemolen zoals die op oude kaarten is afgebeeld (zie
hoofdstuk 6). Het gemeentelijk beleid schrijft voor dat hier een gedetailleerd archeologisch
bureauonderzoek noodzakelijk is bij geplande bodemverstoringen groter of gelijk aan 100 m2,
gevolgd door een inventariserend veldonderzoek. De gemeentelijk archeoloog van Tynaarlo
(drs. M.A. Huisman) heeft aangegeven dat 10 boringen per ha worden geëist. Het plangebied
valt ook binnen de zone waarin een vennetje/laagte is aangegeven op de gemeentelijke
beleidskaart . Het zwaarste onderzoeksregime – hier de bufferzone van de AMK-terrein 14031,
– prevaleert ten aanzien van het uit te voeren onderzoek. In het bestemmingsplan
(buitengebied) van de gemeente Tynaarlo geldt hier een vrijstelling van 0 m2 en 0 cm diepte
plus een bouwverbod voor zowel het AMK-terrein als de bufferzone.
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Afbeelding 5.1. Uitsnede Archeologische beleidskaart Gemeente Tynaarlo.

ArGeoBoor rapport 1277. Oudemolen, Hoofdweg (gemeente Tynaarlo)
Opdrachtgever: Zorgboerderij Oudemolen

14

5.2

Bekende archeologische waarden
Onderstaande afbeelding toont een kaart met de AMK-terreinen nabij het onderzoeksgebied.
Het plangebied grenst aan twee AMK-terreinen. Ten noorden van het plangebied bevinden
zich nog vier AMK-terreinen.7

Afbeelding 5.2. AMK-terreinen en waarnemingen in en nabij het plangebied. Het plangebied is
rood omlijnd. Bron: Archis II.



7

AMK-terrein 14431 grenst aan het plangebied en is een terrein van hoge
archeologische waarde. Dit betreft de historische kern van het buurtschap
Oudemolen, een jong esdorp. Onder de kern bevinden zich mogelijk sporen van
vroegere bewoning;

Twee daarvan zijn op de kaart overlapt door waarnemingen 31136 en 34144.
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AMK-terrein 14031 (van archeologische waarde) grenst eveneens aan het plangebied.
Dit betreft een terrein waar mogelijke sporen uit de periode laat-neolithicum – vroege
bronstijd (Klokbekercultuur) zijn aangetroffen. Bij de ontginning van het terrein in
1939 werden hier twee klokbekers gevonden onder omstandigheden die wijzen op de
aanwezigheid van een graf. Het terrein heeft de voor een AMK-terrein laagste
waardering gekregen omdat de ontginningen de oorspronkelijke bodemopbouw
mogelijk hebben vernietigd.
 AMK-terrein 14032 (van archeologische waarde) bevindt zich ongeveer 220 m ten
noorden van het plangebied. In 1934 is hier Klokbekeraardewerk (laat-neolithicum –
vroege bronstijd) aangetroffen, vermoedelijk uit een grafcontext. Het terrein heeft de
voor een AMK-terrein laagste waardering gekregen omdat de ontginningen de
oorspronkelijke bodemopbouw mogelijk hebben vernietigd.
 AMK-terrein 8910 (zeer hoge archeologische waarde) ligt ongeveer 270 m ten
noordoosten van het plangebied. Het betreft een nog niet wetenschappelijk
onderzochte grafheuvel uit de periode neolithicum – ijzertijd. De heuvel is
gerestaureerd in 1996.
 AMK-terrein 8909 (zeer hoge archeologische waarde) ligt ruwweg 350 m ten noord noordoosten van het plangebied. Ook dit betreft een grafheuvel. De beschrijving
vermeldt dat de heuvel gaaf is, maar tegelijkertijd dat de heuvel in 1950 is onderzocht
door Van Giffen. Het onderzoek is niet gepubliceerd, maar uit een verslag blijkt dat het
om een grafheuvel uit de bronstijd gaat. De heuvel is gedurende vier perioden in
gebruik geweest ( vroege – middenbronstijd). Onder de heuvel waren ploegsporen en
een mogelijke fossiele akkerlaag zichtbaar.
 AMK-terrein 8906 (zeer hoge archeologische waarde) is een derde grafheuvel,
ongeveer 485 m ten noorden van het plangebied. Deze heuvel is tot op heden niet
wetenschappelijk onderzocht en stamt uit het neolithicum – ijzertijd. De voet en een
deel van de flank zijn verdwenen.
Buiten het onderzoeksgebied (op een afstand van 580 m en verder ten noordoosten van het
plangebied) bevindt zich een complex van drie grafheuvels (zeer hoge archeologische waarde)
en 800 m ten oosten bevinden zich nog eens vier grafheuvels (zeer hoge archeologische
waarde, beschermd, een klein deel zeer hoge archeologische waarde). Deze laatste groep ligt
dicht bij een voorde (doorwaadbare oversteekplaats) in het Oudemolensche Diep, een
belangrijke aanwijzing dat men hier in de prehistorie het beekdal overstak.


Naast diverse AMK-terreinen komen in het onderzoeksgebied talloze waarnemingen voor,
waarvan diverse direct verband houden met de AMK-terreinen waarbinnen ze gevonden zijn.8
Onderstaande tabel geeft een opsomming van de waarnemingen in het plangebied.
Waarneming

periode

complextype

omschrijving

Samenhangend met
AMK-terrein

238862

laatneolithicum –
vroege
bronstijd
laatneolithicum

vermoedelijk
graf

diverse fragmenten van
klokbekeraardewerk.

14031

vermoedelijk
graf
grafheuvel
grafheuvel

klokbeker

14032

wikkeldraadpot uit grafheuvel

8909
-

grafheuvel

niet onderzocht

8910

238864
34136
38391
34144
8

neolithicum –
ijzertijd
neolithicum –

En feitelijk de aanleiding vormen de betreffende vindplaats als AMK-terrein aan te merken.
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34155

34137
34142
34144
402042

402034

ijzertijd
late
middeleeuwen
– nieuwe tijd

molen

neolithicum –
ijzertijd
neolithicum –
ijzertijd
neolithicum –
ijzertijd
neolithicum –
bronstijd/
bronstijdijzertijd

grafheuvel

stenen fundering van de
watermolen waarna het
buurtschap is genoemd. De
waarneming is waarschijnlijk
administratief geplaatst, dat
wil zeggen: de precieze
vondstlocatie is niet bekend.
niet onderzocht

(14431)

grafheuvel

niet onderzocht

-

grafheuvel

niet onderzocht

-

steentijd

-

diverse vuurstenen werktuigen
en afslagen, onder andere 9
klingen, 4 kernen, 3
schrabbers, fragment
Scandinavische dolk,
fragmenten van een sikkel.
Daarnaast
aardewerkfragmenten
bewerkt vuursteen: 8 afslagen,
4 schrabbers, 1 kern

-

-

Tabel 5.1. Waarnemingen in en nabij de plangebieden.

De meeste waarnemingen lijken afkomstig uit het late neolithicum en de vroege bronstijd
(Klokbekercultuur). Naast diverse grafheuvels (waarvan sommige op dit moment niet als AMKterrein zijn aangemerkt) zijn er enkele waarnemingen van bewerkt vuursteen waarvan de aard
(afslagkernen) en hoeveelheid voorzichtig wijzen op de aanwezigheid/nabijheid van één of
meer nederzettingen.
Net als grafmonumenten uit eerdere en latere perioden werden grafheuvels vaak geplaatst op
markante punten langs belangrijke doorgaande wegen, zoals hier nabij een voorde.
Grafheuvels fungeerden als duidelijk zichtbare territorial markers, een claim van de toenmalige
bewoners op een bepaald territorium. De noord-zuid georiënteerde gordeldekzandrug direct
ten oosten van het plangebied vormde in dit verband mogelijk een prehistorische route langs
de vermoedelijke grafmonumenten van AMK-terreinen 14032 en 14031
Ten tijde van het laat-neolithicum en vooral in de loop van de bronstijd maakten de gesloten
loofbossen op het Drents Plateau in toenemende mate plaats voor een halfopen tot open
landschap. De Klokbekercultuur onderscheidde zich van de voorgaande Trechterbekercultuur
door een meer intensief landgebruik in een kleiner deel van het landschap. Ook het
nederzettingspatroon lijkt wat geconcentreerder te zijn.9 Men neemt aan dat veeteelt een
steeds belangrijkere rol kreeg; het steeds opener landschap zal de mogelijkheden hiertoe zeker
gefaciliteerd hebben. Vindplaatsen en grafmonumenten de periode laat-neolithicum – vroege
bronstijd concentreren zich vooral op de leemarme en zwak lemige dekzandgronden en
premorenale zandgronden (tegenwoordig haarpodzolgronden, Hd21). De grafheuvels ten
noorden en noordoosten van het plangebied bevinden zich alle op dit type bodem.

9

Bakker, 2003.
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De fundamenten van de watermolen (waarneming 34155) lijken administratief geplaatst,
hoewel dat niet als zodanig in Archis II is aangegeven.10 Administratief geplaatst wil zeggen dat
de exacte vindplaats niet tot in detail gedocumenteerd is tijdens de opgraving in 1987 of dat
de opgraving niet is gepubliceerd.
In de nabijheid van de plangebieden hebben diverse archeologische onderzoeken
plaatsgevonden. De onderzoeken zijn meestal uitgevoerd door het toenmalige Biologisch
Archeologische Instituut in de periode 1939 – 1987 zijn tot op heden niet gepubliceerd. Twee
andere kleinschalige onderzoeken in 2004 en 2005 hebben geen archeologische indicatoren
opgeleverd. Geadviseerd is destijds op de betreffende onderzoeksgebieden vrij te geven.

10

Dit is gebaseerd op de locatie zoals deze waarneming in ArchisII geplaatst is: RD-coördinaten
239400/563300, dat wil zeggen: afgerond op 100 m. De vindlocatie bevindt zich op ruim 50 m van de
beekloop zoals deze in 1900 was gesitueerd, al kan dat betekenen dat de beek sinds de bouw van de
molen zich heeft verplaatst of dat men een kanaaltje naar de molen had gegraven.
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6

Historische ontwikkeling
Het buurtschap Oudemolen is genoemd naar een watermolen die hier in ieder geval vanaf
149811 tot circa 1660 gestaan heeft (zie onderstaande afbeelding).

Afbeelding 6.1. Uitsnede uit de ‘Vyerighe Colom’. Drenthe omstreeks 1660. (Bron: Rijksuniversiteit Groningen). De locatie van de watermolen is rood omcirkeld. De stippellijnen vormen de
grenzen van de ‘dingspelen’ (voormalig rechtsgebied). Met de meanderende zwarte lijnen zijn
beeklopen aangegeven; met de dubbele lijnen zijn de doorgaande wegen aangeduid.

Op bovenstaande kaart is de watermolen aangegeven. Huizen, hoewel individueel niet
afgebeeld, zullen er ook gestaan hebben. De huidige hoofdweg was nog niet aanwezig. De weg
van Zuidlaren naar Rolde liep langs de oostelijke zijde van het beekdal. Doorgaande wegen van
en naar Oudemolen (Oldermule) waren er kennelijk nog niet, al zullen er ongetwijfeld
zandpaadjes van Oudemolen naar Zeegse en Taarlo gelopen hebben. In 1579 bestond het
buurtschap uit de watermolen en twee huizen.12 Oudemolen is ontstaan als jong esdorp. Het
buurtschap was afgesplitst van Taarlo.13
Onderstaande afbeeldingen tonen het plangebied en haar omgeving gedurende de eerste helft
van de vorige eeuw.

11

Bron: www.encyclopediedrenthe.nl
ibed.
13
Waterbolk 1987, 184.
12
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Afbeelding 6.2. Uitsnede uit de Topografisch militaire kaart 1830 – 1850 (Bron:
www.watwaswaar.nl). De locatie van het plangebied is rood omlijnd.

Op afbeelding 6.2 is het plangebied en haar omgeving nog volledig onbebouwd (woeste
grond). Op deze kaart zijn geen vennetjes aangegeven. Wel is de doorgaande weg van Zeegse
naar Taarlo (de voorloper van de huidige Hoofdweg) inmiddels aanwezig. Ten zuiden van het
plangebied – bij het kruispunt – bevindt zich een herberg. Delen van dit gebouw, inmiddels
verbouwd tot woonboerderij, bestaan nog steeds. De molen ten zuidoosten van het
plangebied (KM) betreft de korenmolen “De Zwaluw”, gebouwd in 1837.
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Afbeelding 6.3. Uitsnede uit de Topografisch militaire kaart uit 1930.
De bovenstaande kaart is gemaakt vlak voor de ontginningen tussen 1930 en 1940. Het
zuidelijke deel van het plangebied is inmiddels in gebruik en deels bebouwd. Bovendien loopt
er een weg door het plangebied, die echter slechts korte tijd bestaan heeft. Mogelijk lag de
weg van Zeegse naar Taarlo iets westelijker ter hoogte van het plangebied, maar zeker is dit
niet. Het gebied ten noorden en oosten van het plangebied is nog woeste grond. Te zien zijn
onder andere diverse vennetjes, waaronder het (hier zeer kleine) ven dat zich op de
gemeentelijke beleidskaart tot in het plangebied uitstrekt. Op deze kaart zijn enkele
grafheuveltjes ten noorden van de korenmolen aangeduid als kleine heuveltjes.
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7

Conclusies
Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart bevindt het plangebied zich in elkaar
overlappende de bufferzones van twee AMK-terreinen. AMK-nr 14431 grenst aan het oostelijk
deel van het plangebied. Het betreft de historische kern van het jonge esdorp Oudemolen,
een terrein van hoge archeologische waarde. AMK-nr. 14031 is van archeologische waarde en
betreft een locatie waar sporen uit het laat-neolithicum – vroege bronstijd (Klokbekercultuur)
zijn aangetroffen. In de omgeving zijn talloze vindplaatsen bekend, met name uit het (laat-)
neolithicum en de bronstijd. Bodemkundig bevindt het plangebied zich in een zone met matig
tot sterk lemige veldpodzolgronden, in de noordoosthoek grenzend aan een zone met moerige
eerdgronden. Geomorfologisch ligt het plangebied deels op de overgang van een
smeltwatervlakte naar een gordeldekzandrug. Een nabijgelegen vennetje strekte zich mogelijk
uit tot in het zuidwestelijk deel van het plangebied. In historische tijden is het plangebied
aldoor onbebouwd geweest. Het terrein maakte deel uit van de ‘woeste gronden’, een
heideareaal dat waarschijnlijk vooral werd gebruikt voor beweiding, mogelijk ook voor het
steken van plaggen. Rond 1930 doorsneed een pad het plangebied. Het zuidelijke deel was
toen waarschijnlijk reeds ontgonnen. Het resterende deel ging tussen 1930 en 1940 op de
schop. Bij die werkzaamheden zijn onder andere even ten noorden van het plangebied twee
klokbekers aangetroffen (zie AMK-terrein 14031).
Binnen het plangebied bevindt zich een paardenbak. Waarschijnlijk is het bodemprofiel op
deze locatie tot op grote diepte verstoord. Vermoedelijk heeft ook elders aanzienlijke
bodemverstoring plaatsgevonden, vooral ten tijde van de ontginning van het gebied.

7.1

Verwachtingsmodel
Het plangebied heeft te maken gehad met een hoge bodemvochtigheid, iets waar ook het
bodemtype (veldpodzolbodem) en de ontginningsgeschiedenis (het plangebied is pas in de
loop van de vorige eeuw ontgonnen en in gebruik genomen) op wijst. Die hoge
vochtigheidsgraad maken het plangebied niet geschikt voor akkerbouw en bewoning.
Tegelijkertijd vormt de aangrenzende gordeldekzandrug wel een interessante vestigingsplaats,
zeker gezien de nabijheid van een ven en het beekdal. Gelet op de aanwezigheid van talloze
vindplaatsen uit deze periode in de omgeving, betreft dit vooral vindplaatsen uit het laatneolithicum – vroege bronstijd (mogelijk ook tot en met de ijzertijd). Er zijn geen aanwijzingen
om waarden uit latere perioden (Romeinse tijd – Late middeleeuwen) te verwachten. In dat
verband kunnen met nederzettingen gerelateerde vindplaatsen worden verwacht in het
plangebied (off-site vindplaatsen). Het gaat daarbij waarschijnlijk vooral om nederzettingsafval
(vuursteen, aardewerk en dergelijke). Eventuele graven kunnen in het meest oostelijke deel
van het plangebied voorkomen (tegen de voet van de gordeldekzandrug). Eventuele resten
bevinden zich naar verwachting direct onder de bouwvoor, aan de top van de oorspronkelijke
natuurlijke bodem. Paalgaten, kuilen en graven kunnen zich echter tot op grote diepte
uitstrekken.
Organische resten kunnen eventueel geconserveerd zijn gebleven in het zuidoostelijke
deel van het plangebied (ven). In het ven kunnen eventueel ook andere off-site resten uit de
prehistorie voorkomen (rituele deposities). Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een of twee
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stenen bijlen, al dan niet in combinatie met andere stenen voorwerpen. Deze voorwerpen
bevinden zich in het veen, op of in de top van het natuurlijke zand.
In het plangebied is te rekenen met bodemverstoring, met name als gevolg van de
ontginningen in de eerste helft van de vorige eeuw en de latere aanleg van de paardenbak.
Aangezien eventuele resten zich in het oorspronkelijke bodemprofiel dicht onder het maaiveld
bevonden en er geen plaggendek is aangebracht, zijn archeologische waarden hier zeer
kwetsbaar voor dit soort grootschalige bodemingrepen. De verwachting is dan ook, dat in het
plangebied geen archeologische resten in een (redelijk) intacte archeologische context meer
voorkomen.
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8
8.1

Archeologisch booronderzoek
Methode
Verspreid in het plangebied zijn 11 verkennende boringen gezet met Edelmanboor met een
diameter van 7 cm of met een guts met een diameter van 2 cm. Er is tot minimaal 25 cm in de
C-horizont geboord. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.14
De niet verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor
bodemclassificatie voor Nederland.15 De boringen zijn ingemeten met een gps
(nauwkeurigheid van 2 m).16 Archeologisch relevante lagen (hier: een verstoorde B-horizont en
de top van de intacte C-horizont) zijn op archeologische vondsten doorzocht met behulp van
een zeef met een maaswijdte van 4 mm. Alle boorgaten zijn naderhand weer gedicht. De
archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode, zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.17

8.2

Resultaten
Verkennend booronderzoek
De boorpuntenkaart is afgebeeld in bijlage 2. De boorstaten zijn weergegeven in bijlage 3. Het
veldonderzoek heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd. De boringen zijn tot een
diepte van maximaal 220 cm – mv doorgezet.
De typerende bodemopbouw bestaat uit een bouwvoor van circa 30-40 cm dik. De
zandlaag in de paardenbak (boringen 8, 9 en 10) heeft een dikte van 50-75 cm.
De bouwvoor wordt gevolgd door een verstoorde bodemlaag of een pakket van verstoorde
bodemlagen. De dikte van deze laag/dit pakket varieert van 15 – 35 cm. Onder het zand van de
paardenbakvulling is de verstoring aanzienlijk dieper; in boring 10 reikt deze tot dieper dan 220
cm –mv. In boringen 8 en 9 loopt de verstoorde laag tot een diepte van 170 respectievelijk 100
cm –mv.
De top van de intacte C-horizont ligt over het algemeen op een diepte van ongeveer 50
cm. In boringen 1, 2, 3, 4 en 5 wordt de intacte C-horizont voorafgegaan door een duidelijk
verstoorde C-horizont. De dikte hiervan varieert van 10 tot maximaal 30 cm. De top van de
intacte C-horizont is meestal donkergeel (geoxideerd). Naar onder toe wordt deze lichter van
kleur.
In boringen 1 en 2 (in de zuidoostelijke hoek van het plangebied) zijn resten van een
verstoorde gyttja-laag aangetroffen op een diepte van ongeveer 40 cm -mv. Deze donkere,
uiterst humeuze en sterk smerende homogene laag wordt onder andere aangetroffen op de
bodem van vennetjes. Deze laagjes waren duidelijk verspit, mogelijk ook van elders afkomstig:
in boring 1 bevond zich onder de gyttja nog een verstoorde B- en C-horizont. In boring 2
bevond de gyttjalaag zich middenin de bouwvoor. Ook hier was de onderliggende top van de
C-horizont verstoord.
Boringen 1 en 3 toonden een (verstoorde) B-horizont op diepten van respectievelijk 40-45 cm
en 30-40 cm –mv.
14

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
16
SIKB-protocol 4003 (Inventariserend Veldonderzoek) staat een maximale fout van 3 m toe.
17
Bosch 2007
15
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9

Synthese
Het booronderzoek heeft aangetoond dat het bodemprofiel in het plangebied deels tot in de
C-horizont verstoord is. In twee boringen resteert een (verstoorde B-horizont) en in een aantal
boringen is de top van de C-horizont waarschijnlijk deels intact. Diepere sporen – zoals graven
– kunnen daarom nog intact aanwezig zijn. Archeologische indicatoren zijn niet aangetroffen.
Op de locatie van de huidige paardenbak (waar de nieuwe schuur is gepland), is de bodem tot
op grote diepte verstoord. Dit deel van het plangebied wordt daarom niet behoudenswaardig
geacht. Aanbevolen wordt de locatie van de paardenbak vrij te geven van vervolgonderzoek.
Ontgravingen/ingrepen in het resterende deel van het plangebied dienen beperkt te blijven tot
de bouwvoor (tot circa 30 cm – mv). Indien de werkzaamheden dieper reiken, dan dient de
ontgraving plaats te vinden in aanwezigheid van een archeoloog. De implementatie van dit
advies berust bij het bevoegd gezag, de gemeente Tynaarlo, hierin vertegenwoordigd door drs.
M.A. Huisman.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem
verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt
aangeraden om contact op te nemen met het bevoegd gezag, de gemeente Tynaarlo.
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Bijlage 1 – Tabel archeologische perioden
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Bijlage 3 – Boorstaten
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IVO-verkennende fase Hoofdweg Oudemolen

Boring 1

RD-coördinaten: 238879/563390

mv (cm) NAP(m)
0
6,65

50

6,15

100

5,65

Boring 2

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
donkergrijs, bouwvoor
37
40
45
55
65

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk humeus, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
donkergrijs/zwart, gyttja, gevlekt/verstoord
Zand, zeer fijn, sterk siltig, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
bruin/grijs, gevlekt/verstoorde B-horizont
Zand, zeer fijn, sterk siltig, aard ondergrens: onscherp, sortering: goed
donkergeel/grijs, gevlekt/verstoorde C-horizont
Zand, zeer fijn, sterk siltig, aard ondergrens: onscherp, sortering: goed
lichtbruin/geel, gevlekt/verstoorde C-horizont
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak grindig, sortering: goed
lichtgeel, C-horizont

RD-coördinaten: 238883/563410

mv (cm) NAP(m)
0
6,79

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
donkergrijs, met gyttja laagje halverwege, bouwvoor
40

50

6,29

100

5,79

Boring 3

60
65

100

RD-coördinaten: 238885/563425

mv (cm) NAP(m)
0
6,76

50

6,26

100

5,76

Boring 4

Zand, zeer fijn, sterk siltig, aard ondergrens: onscherp, sortering: goed
bruin/geel/grijs, gevlekt/verstoorde C-horizont
Zand, zeer fijn, sterk siltig, aard ondergrens: onscherp, sortering: goed
geel/bruin, C-horizont
Zand, zeer fijn, sterk siltig, sortering: goed
lichtgeel, C-horizont

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus, aard ondergrens: onscherp, sortering: goed
donkergrijs/zwart, bouwvoor
30
40
50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
bruin, restant B-horizont, gevlekt/verstoorde B-horizont
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, aard ondergrens: onscherp, sortering: goed
donkergeel/zwart, iets verstoord, met wortelresten, gevlekt/verstoorde C-horizont
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak grindig, sortering: goed
lichtgeel, C-horizont

100

RD-coördinaten: 238879/563418

mv (cm) NAP(m)
0
6,75

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
donkergrijs, bouwvoor
40

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
bruin/geel/grijs, gevlekt/verstoorde C-horizont

6,25
70
80

100

5,75

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, aard ondergrens: onscherp, sortering: goed
bruin/geel, C-horizont
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak grindig, sortering: goed
lichtgeel, C-horizont

opdrachtgever: Zorgboerderij Oudemolen

IVO-verkennende fase Hoofdweg Oudemolen

Boring 5

RD-coördinaten: 238875/563403

mv (cm) NAP(m)
0
6,64

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
donkergrijs, bouwvoor
30

50

6,14

45
50

80
100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
donkergeel/bruin, gevlekt/verstoorde C-horizont
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak grindig, aard ondergrens: onscherp, sortering: goed
donkergeel, C-horizont
Zand, zeer fijn, sterk siltig, sortering: goed
lichtgeel, C-horizont

5,64

Boring 6

RD-coördinaten: 238891/563400

mv (cm) NAP(m)
0
6,86

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
donkergrijs, bouwvoor
30

50

6,36

100

5,86

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
geel/grijs, gevlekt/verstoord
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak grindig, sortering: goed
lichtgeel, C-horizont

90

Boring 7

RD-coördinaten: 238892/563418

mv (cm) NAP(m)
0
6,8
15

50

6,3

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
donkergrijs, bouwvoor
Zand, zeer fijn, sterk siltig, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
geel/grijs, gevlekt/verstoord

50
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak grindig, sortering: goed
lichtgeel, C-horizont
90

100

5,8

Boring 8

RD-coördinaten: 238907/563419

mv (cm) NAP(m)
0
6,97

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
lichtgeel/beige, paardenbakvulling

6,47
65
Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
donkergrijs/zwart, gevlekt/verstoord

100

5,97

150

5,47
170
Zand, zeer fijn, sterk siltig, sortering: goed
lichtgrijs, C-horizont

200

4,97

200

opdrachtgever: Zorgboerderij Oudemolen

IVO-verkennende fase Hoofdweg Oudemolen

Boring 9

RD-coördinaten: 238924/563418

mv (cm) NAP(m)
0
6,97

50

6,47

100

5,97

Zand, zeer fijn, sterk siltig, aard ondergrens: scherp, sortering: slecht
lichtgeel/beige, paardenbakvulling

50
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
geel/grijs, gevlekt/verstoord

100
120

150

5,47

Boring 10

150

RD-coördinaten: 238913/563415

mv (cm) NAP(m)
0
7,13

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, aard ondergrens: onscherp, sortering: goed
geel, C-horizont
Zand, zeer fijn, sterk siltig, sortering: goed
lichtgrijs/beige, C-horizont

Zand, zeer fijn, sterk siltig, aard ondergrens: scherp, sortering: slecht
lichtgeel/grijs, paardenbakvulling

6,63
75
Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus, sortering: slecht
donkergrijs/geel, gevlekt/verstoord

100

6,13

150

5,63

200

5,13
220

Boring 11

RD-coördinaten: 238915/563430

mv (cm) NAP(m)
0
6,83

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
donkergrijs, bouwvoor
30

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus, aard ondergrens: scherp, sortering: goed
zwart/grijs, gevlekt/verstoord

6,33
65

Zand, zeer fijn, sterk siltig
lichtgeel, C-horizont
100

5,83

100

opdrachtgever: Zorgboerderij Oudemolen

