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Samenvatting
In opdracht van Flexhydro heeft ArGeoBoor een karterend booronderzoek uitgevoerd op het
perceel Lijnbaan 1 te Winschoten (gemeente Oldambt ). De aanleiding van het onderzoek is de
uitbreiding van een bedrijfsgebouw met ruim 1.000 m2. Bij deze werkzaamheden zal de bodem
verstoord worden op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is en worden mogelijk
archeologische resten vernietigd. Het uitgevoerde karterend booronderzoek is een
vervolgonderzoek op een onlangs uitgevoerd bureauonderzoek.
De archeologische verwachting is hoog voor resten uit de middeleeuwen in de top van het
veen. Daarnaast kunnen archeologische resten in de top van het pleistocene zand (dekzand)
voorkomen.
Bij het karterend booronderzoek zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid
van een archeologische vindplaats binnen het plangebied.
Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten men 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 Oldambt.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Oldambt . Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit
nemen over deze aanbeveling.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Flexhydro heeft ArGeoBoor een karterend booronderzoek uitgevoerd op het
perceel Lijnbaan 1 te Winschoten (gemeente Oldambt ). De aanleiding van het onderzoek is de
uitbreiding van een bedrijfsgebouw met een oppervlakte van ruim 1.000 m2. Bij deze
werkzaamheden zal de bodem verstoord worden op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd
is en worden mogelijk archeologische resten vernietigd. Het uitgevoerde karterend
booronderzoek is een vervolgonderzoek op een onlangs uitgevoerd bureauonderzoek.1 Hieruit
bleek dat het plangebied een hoge archeologische verwachting heeft voor de periode late
middeleeuwen. Archeologische resten worden verwacht onder de Dollard-klei in de top van
het veen. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA), versie 3.3.2

1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw en nagaan of er nog
archeologische indicatoren in een eventueel aanwezig archeologisch niveau aanwezig zijn. Op
basis van het booronderzoek kunnen uitspraken worden gedaan over de aan-of afwezigheid
van archeologische niveaus en mogelijke bodemverstoringen binnen het plangebied. De
volgende vragen staan bij het onderzoek centraal:






1.3

Wat is de bodemopbouw in het plangebied en in het bijzonder is een esdek, met
daaronder een oude akkerlaag, aanwezig?
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 werkzaamheden?
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type?

Administratieve gegevens
Tabel 1: administratieve gegeven.
Projectnaam
Toponiem:
Plaats
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:

Bevoegd gezag:
Adviseur bevoegd gezag

1
2

Lijnbaan 1
Lijnbaan 1
Winschoten
Groningen
Oldambt
FlexHydro
Lijnbaan 1
9672 BL Winschoten
t 0031-597413939
E info@flexhydro.nl
Gemeente Oldambt
LIBAU
Hoge der Aa 5
9712 AC Groningen
T 050-3126545
E info@libau.nl

Van Geffen 2014
Centraal College van Deskundigen 2013
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Centrum coördinaat
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

2
2.1

X=266710/Y=574812
13A
61379
49494

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied is gelegen in een bedrijventerrein ten noordoosten van het centrum van
Winschoten. Het te onderzoeken terrein ligt ten noordoosten van het huidige bedrijfspand aan
de Lijnbaan 1 en is momenteel braakliggend (zie afbeeldingen 1 en 2).

2.2

Voorziene ontwikkeling
Ter plaatse is de uitbreiding van het huidige bedrijfspand voorzien met een lengte van circa 55
m en een breedte van circa 20 m. Het is de bedoeling de klei- en veenlagen af te graven tot op
het onderliggende zand. Hierna wordt zand gestort, waarop de vloer kan worden aangebracht.

Afbeelding 1: Ligging van het plangebied op een topografische kaart.
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3

Archeologische verwachting3
Het plangebied ligt in een voormalig middeleeuws ontginningslint, hierdoor is er een grote
kans op het aantreffen van middeleeuwse resten. Tevens kan men op het pleistocene zand (de
vaste ondergrond) nog sporen uit de steentijd aantreffen. Specifiek dient men te letten op
oude(middeleeuwse) akkerlagen in de top van het veen.
Eventuele akkerlagen laten zich herkennen door de aanwezigheid van veraard veen (het veen
is niet meer op te breken in laagjes) met een smerend karakter. In de akkerlagen bevindt zich
vaak een bijmenging van puinbrokjes en keramiekscherven. In de boringen is puin eenvoudig
te herkennen. Fel geel gekleurd zand kan duiden op de funderingsbasis van een steenhuis .
Eventuele resten uit de steentijd worden wel gedocumenteerd maar geven binnen het huidige
plangebied geen reden tot archeologisch vervolgonderzoek.
Het booronderzoek dient te worden uitgevoerd met een gutsboor met een diameter van 3 cm.

Afbeelding 2. Boorpuntenkaart.

3

Overgenomen uit: Van Geffen 2013
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4
4.1

Archeologisch veldonderzoek
Methode
Veldinspectie
Bij een veldinspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere zaken die van belang kunnen
zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.
Verkennend en karterend booronderzoek
In het plangebied zijn in totaal 10 boringen (nrs 1/t/m 10) gezet met Edelmanboor met een
diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. Er is gebruik gemaakt van een
Edelmanboor, omdat de kleilagen boven het veen te stug bleken te zijn voor het gebruik van
een guts. De boringen zijn verdeeld over het plangebied uitgevoerd (zie afbeelding 2). De
opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.4 De archeologisch
belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.5 Intacte bodemhorizonten
zijn geclassificeerd volgens de methode van Bakker en Schelling uit 1989. De ligging van de
boorpunten is ingemeten met een GPS ontvanger.6
Archeologische niveaus, in dit geval de oude akkerlaag en de top van het onderliggende
dekzand, zijn bestudeerd op het voorkomen van archeologische indicatoren door deze te
versnijden en te verbrokkelen.

4.2

Resultaten
Veldinspectie
Het terrein was in gebruik als gemaaid grasland (langs de Lijnbaan en direct langs het
bestaande pand) en braakliggend (overige terrein). Er waren geen bodemontsluitingen,
molshopen of andere gaten, die de mogelijkheid gaven tot het doen van waarnemingen.
Karterend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeelding 2.
Bodemopbouw en interpretatie
Onder een opgebrachte en geroerde kleilaag of sterk zandige veenlaag (boringen 5 en 6) met
een dikte van 50 tot 70 cm, ligt een stugge, blauwgrijze kalkloze, zwak siltige, kleilaag. Deze
plaatselijk zwak roestige kleilaag is 30 tot 40 cm dik en is geïnterpreteerd als Dollard-klei. De
Dollard klei kent een over het algemeen scherpe overgang naar de onderliggende grotendeels
veraarde veenlaag. Deze veenlaag is tussen de 20 en 50 cm dik en gaat abrupt over in het
onderliggende dekzand.
De top van het veen heeft in de boringen 1, 5 en 6 een zwak bijmenging met klei en in de
boringen 3 en 8 een sterk klei bijmenging. In boring 8 is de hele veenlaag zwak zandig.
4

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bosch 2007
6
GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1 m
nauwkeurig.
5

ArGeoBoor rapport 1287: Winschoten, Lijnbaan 1 (gemeente Oldambt)
Opdrachtgever: FlexHydro

7

De wisselende aard van de top van het veen is mogelijk het gevolg van het gebruik van de
grond, eventueel als akker, in de middeleeuwen. De veenlaag gaat abrupt over in dekzand. De
bovenzijde van het dekzand is plaatselijk zwak humeus, dat duidt op een beperkte
bodemvorming. Een podzolbodem is niet aangetroffen.
De opbouw van de bodem in boring 10 wijkt af van de hierboven beschreven bodemopbouw:
Onder geroerde lagen tot een diepte van 140 cm –mv is een uiterst plantenresthoudende sterk
zandige kleilaag aanwezig, die geïnterpreteerd is als voormalige slootbodem. Het ontbreken
van een natuurlijke (gelaagde) opvulling plaats de sloot in de nieuwe tijd.
Archeologische indicatoren
In de opgebrachte en geroerde kleilagen zijn in de boringen 2 en 5 baksteenbrokjes
aangetroffen. In de hieronder gelegen kleilaag is in boring 1 een baksteekspikkel aangetroffen.
In de top van het veen alsmede in de top van het dekzand zijn geen archeologische indicatoren
aangetroffen.

5

Conclusies










Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
Onder opgebrachte kleilaag met veenbrokken is vanaf 60-70 cm –mv een stugge
kleilaag (Dollard-klei) aanwezig, die rond 110 cm –mv abrupt overgaat in een veraarde
veenlaag met een dikte van 15- tot 50 cm. De veenlaag gaat tussen 120 en 150 cm –mv
scherp over in dekzand. In de top van het dekzand is geen podzolbodem aangetroffen.
Is de bodem nog intact?
Vanaf 60-70 cm –mv is, met uitzondering van boring 10, de bodemopbouw intact. De
top van het veen kent een wisselende samenstelling. Het is niet duidelijk of dit het
gevolg is van het gebruik van het terrein als akkerland in de middeleeuwen of dat dit de
natuurlijke overgang is tussen de het veen en de hierop afgezette klei.
Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
In de top van het veen, dat het middeleeuwse archeologische niveau betreft, zijn geen
archeologische indicatoren aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen voor een
archeologische vindplaats uit de middeleeuwen in de top van het veen. Het ontbreken
van een podzolbodem in het onderliggende dekzand is een aanwijzing dat de locatie in
het verleden slecht ontwaterd en dus te nat was voor bewoning groot. Dit maakt de
kans op het aantreffen van archeologische resten in de top van het dekzand klein.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Er wordt binnen het plangebied geen archeologische vindplaats verwacht en dus wordt
er ook geen vindplaats bedreigd.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? Een archeologisch
vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
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Aanbeveling/Selectieadvies
Op basis van het karterend booronderzoek wordt een archeologisch vervolgonderzoek niet
noodzakelijk 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 ). 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 Oldambt.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Oldambt . Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit
nemen over deze aanbeveling.
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Bijlage 1
boorstaten

Coördinaten van de boorpunten.

ArGeoBoor rapportnr. 1287 bijlage 1: boorstaten
Opdrachtgever: Flexhydro

boorstaten

OAGB.184 Lijnbaan 1 Winschoten

Boring 1 (160cm)

datum: 06-05-2014

(1:50)

50cm

100cm

150cm

Klei, zwak siltig. Lichtgrijs. zand- en humeuze
brokken; scherpe ondergrens; geroerd; .

--

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkloos; scherpe ondergrens;

--

60
90 baksteenspikkel.
100

Veen, zwak kleiig. Donkergrijs. veraard;
120 akkerlaag?.
Mineraalarm veen. Zwart. veraard; scherpe
140 ondergrens; zandinsluitsel.
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
160 zeer fijn; A horizont zwak ontwikkeld dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan zeer
fijn; C horizont dekzand .

-----

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (160cm)

datum: 06-05-2014

(1:50)

50cm

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. humeuze brokken;
scherpe ondergrens; geroerd;
baksteenbrokjes.

--

Klei, matig siltig. Blauw-lichtgrijs.
zwak. kalkloos; scherpe

--

70

100cm

95 IJzer/Oer/Gley
100 ondergrens .

Mineraalarm veen. Donkergrijs. veraard;
130 scherpe ondergrens .
140 Mineraalarm veen. Zwart-donkerbruin.

150cm

veraard; scherpe ondergrens.
matig siltig. Grijs-lichtbruin.
zandmediaan zeer fijn; A-horizont dekzand .
Zand, matig siltig. Lichtbeige. zandmediaan
zeer fijn; C horizont .

160 Zand,

-----

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (180cm)
(1:50)

datum: 06-05-2014

Klei, zwak siltig. Lichtgrijs. opgebracht;
scherpe .
Veen, sterk zandig. Donkerbruin. scherpe
50 ondergrens; opgebracht; .
Klei, zwak siltig. Lichtgrijs. scherpe
70
ondergrens; humeuze vlekken; geroerd; .
90 Klei, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. scherpe ondergrens; .
110 Veen, sterk kleiig. Donkergrijs. vlekken licht
120 grijs; scherpe ondergrens .
Mineraalarm veen. Zwart. veraard; scherpe
ondergrens .
150
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. veel humeuze
laagjes ingespeld? scherpe ondergrens .
180 Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
zeer fijn; C horizont .

--

30

50cm

100cm

150cm

--------

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (160cm)

datum: 06-05-2014

(1:50)

50cm

Klei, zwak siltig. Lichtgrijs. zandige
veenbrokken; scherpe ondergrens;
opgebracht; .

--

Klei, zwak siltig. Grijs-blauw. kalkloos; scherpe
ondergrens .

--

Mineraalarm veen. Zwart. veraard; boomstam.

--

80

100cm

110
130

150cm

Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
150 zeer fijn; C horizont .
160 Zand, matig siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
zeer fijn; C horizont dekzand .

---

200cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.184

blad

1/3

locatieadres

Lijnbaan 1

locatie
opdrachtgever

Flexhydro
bureau

postcode / plaats

Winschoten
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.184 Lijnbaan 1 Winschoten

Boring 5 (170cm)

datum: 06-05-2014

(1:50)

50cm

Veen, sterk zandig. Donkerbruin. kleibrkken ;
scherpe ondergrens; opgebracht;
baksteenbrokjes.

--

Klei, zwak siltig. Blauw-grijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. scherpe ondergrens; puinspikkel;.

--

70

100cm

150cm

105
110

Veen, zwak kleiig. Zwart-donkergrijs. veraard;
akkerlaag ?.

140 Mineraalarm veen. Zwart-donkerbruin.
150 veraard; scherpe ondergrens .

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Lichtbruin.
zeer fijn; geleidelijke ondergrens
BC horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtbeige. zandmediaan
zeer fijn; C horizont dekzand .

170 zandmediaan

200cm

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (170cm)

datum: 06-05-2014

(1:50)

50cm

100cm

150cm

Veen, sterk zandig. Donkerbruin. kleibrokken;
scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Klei, zwak siltig. Blauw-grijs. kalkloos; scherpe
ondergrens.

--

55

105
110

Mineraalarm veen. Donkergrijs. veraard;
smeerlaag; akkerlaag?.

140 Mineraalarm veen. Zwart-donkerbruin.
150 veraard; scherpe ondergrens .

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
fijn; beperkte bodemvorming; geleidelijke
ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan zeer
fijn; C horizont dekzand .

170 zeer

200cm

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 7 (160cm)

datum: 06-05-2014

(1:50)

50cm

100cm

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. veel humeuze
brokken; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Klei, zwak siltig. Blauw-grijs. Plantenresten
matig. kalkloos; scherpe ondergrens .

--

60

105

Mineraalarm veen. Zwart-donkergrijs.
bosveen; scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig. Grijs-lichtbruin.
zandmediaan zeer fijn; humeuze vlekken;
160 zwakke bodemvorming; C horizont .
125 houtresten

150cm

---

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 8 (180cm)

datum: 06-05-2014

(1:50)
Klei, zwak zandig. Lichtgrijs. veenbrokken;
opgebracht; scherpe ondergrens .
50cm

100cm

150cm

200cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.184

60
70

Gebroken puin. Rood-grijs. scherpe
ondergrens opgebracht; .
Klei, matig siltig. Blauw-lichtgrijs.
100
105 Plantenresten zwak. kalkloos; scherpe
120 ondergrens .
Veen, sterk kleiig. Donkerbruin. scherpe
ondergrens; houtskoolspikkel.
150 Veen, zwak zandig. Donkerbruin. veraard;
scherpe ondergrens;akkerlaag?.
Mineraalarm veen. Zwart-donkerbruin.
180
veraard; scherpe ondergrens; houtresten
bosveen; .
Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgrijs. zandmediaan
zeer fijn; C horizont dekzand .

blad

2/3

--------

locatieadres

Lijnbaan 1

locatie
opdrachtgever

Flexhydro
bureau

postcode / plaats

Winschoten
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.184 Lijnbaan 1 Winschoten

Boring 9 (160cm)

datum: 06-05-2014

(1:50)

50cm

100cm

150cm

Klei, zwak siltig. Lichtgrijs. veenbrokken;
opgebracht; scherpe ondergrens .

--

Klei, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkloos; scherpe ondergrens .

--

55

95

Klei, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens .
Mineraalarm veen. Zwart-donkergrijs. veraard;
135
scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
160 zeer fijn; C horizont dekzand .
110

----

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 10 (200cm)

datum: 06-05-2014

(1:50)

50cm

Klei, matig zandig. Zwart-grijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Klei, sterk siltig. Groen-blauw. scherpe
ondergrens; opgebracht; .

--

Klei, sterk zandig. Donkergrijs. Plantenresten
slootbodem; scherpe ondergrens .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan zeer
fijn; C horizont dekzand .

--

80

100cm

140

150cm

160 uiterst.

200

200cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.184

blad

3/3

locatieadres

Lijnbaan 1

locatie
opdrachtgever

Flexhydro
bureau

postcode / plaats

Winschoten
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

