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Samenvatting
In opdracht van de gemeente Slochteren heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek
uitgevoerd op het perceel Hoofdweg 9 te Slochteren. De aanleiding van het onderzoek is de
herinrichting van het terrein. Bij deze werkzaamheden zal de bodem verstoord worden op
plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is en worden mogelijk archeologische resten
vernietigd. Het booronderzoek is een vervolgonderzoek op een eerder uitgevoerd
bureauonderzoek. Hieruit bleek dat in het plangebied archeologische resten in de top van het
veen kunnen voorkomen uit de nieuwe tijd en late middeleeuwen. Onder het veen, in de top
van het dekzand, kunnen eventueel resten uit de steentijd aanwezig zijn.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat het terrein bedekt is met een verharding
van gebroken puin en zand met een dikte van 75 cm in de zuidzijde en 110 cm in het midden
van het terrein. De verharding van gebroken puin ligt op een veenlaag die doorloopt tot een
diepte tussen de 170 – 230 cm –mv. Het veen gaat middels een dunnen overgangslaag over in
dekzand. In de top van het dekzand is geen podzolbodem aanwezig.
De archeologische verwachting op basis van het bureauonderzoek voor resten uit de nieuwe
tijd in de vorm van funderingen van opstallen blijft gehandhaafd evenals de verwachting voor
resten die samenhangen met de aanwezigheid van het Slochterdiep (1659 tot begin 20e eeuw)
in een noordelijke strook van het plangebied. In het midden (vanaf circa 1,0 m –mv) en zuiden
(vanaf circa 0,75 m –mv) kunnen in de top van het veraarde veen archeologische resten
aanwezig zijn uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. In en na de ontginningstijd kan de top
van het veen gebruikt zijn als akkerlaag en daarnaast kunnen funderingen van gebouwen uit
de late middeleeuwen of nieuwe tijd zijn ingegraven in het veen. Er worden geen resten meer
uit de steentijd verwacht.
Geadviseerd wordt om de bodemverstoringen niet dieper te laten zijn dan 75 cm-mv in het
zuiden, 100 cm-mv in het midden en 200 cm-mv in het noordelijk deel van het plangebied. Zijn
diepere ingrepen noodzakelijk of gewenst dan wordt aangeraden om een archeologisch
vervolgonderzoek uit voeren door middel van gravend onderzoek.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Slochteren . 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 Gemeente Slochteren heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek
uitgevoerd op het perceel Hoofdweg 9 te Slochteren (gemeente Slochteren ). De aanleiding
van het onderzoek is de herinrichting van het terrein. 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 verkennend booronderzoek is een
vervolgonderzoek op een eerder uitgevoerd bureauonderzoek.1 Hieruit is gebleken dat in het
plangebied archeologische resten in de top van het veen kunnen voorkomen uit de nieuwe tijd
en late middeleeuwen. Onder het veen, in de top van het dekzand, kunnen eventueel resten
uit de steentijd aanwezig zijn. Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd conform de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3.2

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

1
2

Van der Mei 2013
Centraal College van Deskundigen 2013
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1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw en nagaan of er nog
een archeologisch niveau aanwezig is. 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?
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:
Kadastraal object
Plaats
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Contactpersoon:
Bevoegd gezag:
Adviseur bevoegd gezag

Centrum coördinaat
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

2
2.1

Hoofdweg 9
Hoofdweg 9
Slochteren sectie P, nr. 1970
Slochteren
Groningen
Slochteren
Gemeente Slochteren
Jan Jacob Smit
Gemeente Slochteren
LIBAU
Hoge der Aa 5
9712 AC Groningen
T 050-3126545 / E info@libau.nl
X=249873/Y=582126
7G
62852
50652

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied is gelegen in het historische deel van Slochteren en heeft een oppervlakte van
circa 3.400 m2. Langs de Hoofdweg in de zuidoostzijde van het perceel staat bebouwing van
Hoofdweg nr. 9. In de zuidwestzijde van het perceel staan aan elkaar gebouwde opstallen.
Rondom de bebouwing is verharding in de vorm van klinkers, gebroken puin en grind aanwezig
(zie afbeelding 2).
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Afbeelding 2. Boorpuntenkaart.

2.2

Voorziene ontwikkeling
Het pand aan de Hoofdweg nr. 9 wordt opgeknapt en het terrein rondom wordt opnieuw
ingericht. De exacte bodemingrepen bij de herinrichting zijn nog onbekend.

3

Archeologische verwachting3
Het plangebied ligt in de bebouwde kom, binnen de historische kern, van het streekdorp
Slochteren in de landschap Duurswold. De bodem bestaat uit koopveengronden op zand. Het
ontbreken van een podzolbodem duidt op relatief natte omstandigheden en daarmee slechte
bewoningscondities. Vanaf de bronstijd of mogelijk al eerder raakte het plangebied en de
omgeving overgroeid met veen, waardoor de bewoningsmogelijkheden nog verder afnamen.
De kans op resten uit de periode bronstijd - vroege middeleeuwen wordt klein geacht. Uit
vondsten in de omgeving blijkt wel rekening dient te worden gehouden met paleo- en
mesolithische vindplaatsen ook ter plaatse van koopveengronden.
De venen in Duurswold werden vanaf de 10e eeuw in ontginning genomen. Het plangebied ligt
in een historische bebouwingslint en het is niet ondenkbaar dat hier vanaf de late
middeleeuwen al huizen/boerderijen hebben gestaan. Het Slochterdiep is in 1659 gegraven,
waarlangs ongetwijfeld laat- en losactiviteiten van schepen hebben plaatsgevonden. Uit oude
kaarten blijkt dat de oostzijde van het plangebied in ieder geval sinds de late 18e eeuw
bebouwd was.

3

Overgenomen uit: Van der Mei 2013
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Achter het beschermde rijksmonument Hoofdweg 9 zullen door de tijd heen diverse opstallen
hebben gestaan. Funderingsresten van deze opstallen kunnen verwacht worden.
In het noordelijk deel van het plangebied langs de Hoofdweg lag het Slochterdiep met een
zwaaikom in de oostzijde. Dit deel van het diep is vóór 1929 gedempt. In het gedempte deel
zijn bovendien nog aan dit Slochterdiep te relateren historische structuren en sporen (o.a.
kades, steigers, of zelfs wrakken) te verwachten. Een aantal oude kaarten om het beeld te
verduidelijken zijn hieronder opgenomen (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3. De projectie van het plangebied op een aantal oude kaarten.4

4

Bureau voor Militaire Verkenningen 1853 en 1917; Kadaster 1962 en 2009
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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 booronderzoek
In het plangebied zijn in totaal 4 boringen (nrs 1/t/m 4) gezet met Edelmanboor met een
diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. De opgebrachte verharding is
doorboort met een stootijzer en puinboor. Van de 4 boringen zijn de nrs. 1 en 4 al binnen 50
cm gestuit op, met het gebruikte materiaal, ondoordringbare puinlagen. Dit puin is
waarschijnlijk opgebracht ten behoeve van de verharding. De boringen 2 en 3 konden wel tot
de gewenste diepte worden doorgezet. De ligging van de boorpunten is aangeven op
afbeeldingen 2 en 4.
De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.5 De archeologisch
belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.6 Intacte bodemhorizonten
zijn geclassificeerd volgens de methode van Bakker en Schelling uit 1989. De ligging van de
boorpunten is ingemeten met een GPS ontvanger.7

4.2

Resultaten
Veldinspectie
Het terrein was geheel verhard en bebouwd en de veldinspectie heeft geen aanvullende
informatie opgeleverd. Het maaiveld van het plangebied kent geen noemenswaardige
hoogteverschillen.
Verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeelding 2.
Bodemopbouw en interpretatie
De bodemopbouw is beschreven aan de hand van de boringen 2 en 3. De opgebrachte puin- en
zandlagen reiken in boring 2 tot 110 cm –mv en in boring 3 tot 75 cm –mv. Als gevolg van
laden en lossen van zware vrachtwagens zal ter plaatse van boring 2 de onderliggende
veenlaag aanzienlijk meer ingeklonken/samengedrukt zijn dan in boring 3 het geval is.
Hierdoor was het in de loop der jaren noodzakelijk meer verhardingsmateriaal op te brengen
om het maaiveld op peil te houden.

5

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bosch 2007
7
GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1 m
nauwkeurig.
6
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Onder het opgebrachte materiaal is in beide boringen een veraarde zwarte veenlaag aanwezig
met een dikte van 30 à 35 cm. De niet veraarde (bos)veenlagen hieronder lopen door tot 230
cm –mv in boring 2 en tot 170 cm –mv in boring 3.
Op de overgang naar het dekzand bevindt zich een maximaal 20 cm dikke humeuze klei- of
leemlaag met plantenresten en daarop een dunne laag gyttja. De onderliggende zandlaag
bestond uit matig tot zeer fijn, licht bruin dekzand. In het dekzand was geen podzolbodem
aanwezig.

5

Conclusies








Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
Onder opgebrachte puin- en zandlagen met een dikte van 75 tot 110 cm is tot 170
respectievelijk 230 cm –mv een veenlaag aanwezig, die middels een overgangslaag
overgaat in dekzand.
Is de bodem nog intact?
Vanaf 75 cm –mv of dieper is veen aanwezig, waarvan de top deels geoxideerd en deels
samengedrukt zal zijn, maar mogelijk nog wel redelijk intact is. De niet veraarde
veenlaag en de top van het dekzand zijn intact. De verwachting is dat ter plaatse van
het gedempte Slochterdiep de veenlaag en mogelijk ook de top van het dekzand zijn
afgegraven.
Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
De archeologische verwachting op basis van het bureauonderzoek voor resten uit de
nieuwe tijd in de vorm van funderingen van opstallen blijft gehandhaafd.
Daarnaast kunnen in het midden en zuiden van het plangebied, onder de opgebrachte
puinlagen, in de top van het veraarde veen archeologische resten aanwezig zijn uit de
late middeleeuwen en nieuwe tijd. In de ontginningstijd kan de top van het veen
gebruikt zijn als akkerlaag en daarnaast kunnen funderingen van gebouwen uit de late
middeleeuwen of nieuwe tijd zijn ingegraven in het veen. De aangetroffen veenlaag is
behoorlijk dik. De verwachting is dat er binnen het plangebied geen dekzandkopje
aanwezig is met daarop een steentijd vindplaats. In de noordzijde van het plangebied
ligt het gedempte Slochterdiep. Op de bodem daarvan, naar verwachting op een diepte
van ten minste 2,0 m –mv kunnen resten aanwezig zijn die samenhangen met het
gebruik van het kanaal.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden? Bij ingrepen dieper dan circa 110 cm in het
midden van het plangebied en circa 75 cm in het zuiden van het plangebied worden
mogelijk aanwezige archeologische resten in de top van het veen aangetast.
Het kan niet uitgesloten worden dat oude funderingen zijn ingegraven tot op het
onderliggende dekzand, waardoor deze niet zijn gezakt en als het ware van onderen in
de puinlaag doordringen en dus dichter onder het maaiveld voorkomen.
Ter plaatse van het gedempte Slochterdiep kunnen bodemingrepen dieper dan een
geschatte 200 cm-mv schadelijk zijn voor eventuele resten, die samenhangen met het
gebruik van het kanaal.
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Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? Bij bodemingrepen
dieper dan de hierboven genoemde diepten (75 cm zuidzijde, 100 cm midden, 200 cm
noordzijde) wordt aangeraden om een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. (zie
advieskaart afbeelding 3).

Afbeelding 4. Advieskaart met de diepten waarbij wordt aangeraden om archeologisch
vervolgonderzoek uit te voeren.

6

Aanbeveling/Selectieadvies
Geadviseerd wordt om de bodemverstoringen niet dieper te laten zijn dan de hierboven
genoemde diepten om archeologisch vervolgonderzoek te voorkomen. Mochten
bodemingrepen dieper dan 75 cm-mv in het zuiden, dieper dan 100 cm-mv in het midden en
dieper dan 200 cm-mv in het noordelijk deel van het plangebied noodzakelijk of gewenst zijn
dan wordt aangeraden om een archeologisch vervolgonderzoek uit voeren. De vorm van
eventueel vervolgonderzoek hangt af van de aard van de werkzaamheden en de
archeologische verwachting. Ter plaatsen van het midden en zuidelijk deel van het plangebied
wordt een karterend onderzoek door middel van proefsleuven geadviseerd en bij
graafwerkzaamheden dieper dan 200 cm in het noorden van het plangebied wordt een
archeologische begeleiding aangeraden.
Gravend archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd op basis van een door de
bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Slochteren. Deze of hun adviseur zal op basis van de aangeleverde gegevens een
selectiebesluit nemen over deze aanbeveling.
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Bijlage 1
boorstaten

ArGeoBoor rapportnr. 1306 bijlage 1: boorstaten
Opdrachtgever: Gemeente Slochteren

boorstaten

OAGB.196 hoofdweg 9 Slochteren

Boring 1 (35cm)
(1:50)

datum: 03-08-2014

10

Bestrating.
Zand, zwak siltig.

35

-Puin uiterst.

gestuit

50cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (250cm)
(1:50)

50cm

datum: 03-08-2014

10

Bestrating.

--

Zand, zwak siltig. opgebracht; .

Puin sterk.

60

Zand, matig siltig, zwak humeus. vlekken licht
grijs; geroerd; scherpe ondergrens;
opgebracht; .
110 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.

Puin matig.

90

100cm

140

Puin matig.

Mineraalarm veen. Zwart-donkerbruin. veraard
scherpe ondergrens .

--

Mineraalarm veen. Donkerbruin. onderin gyttja
.

--

150cm

200cm
230
235

250cm

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Bruin.
ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

250 scherpe

---

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.196

blad

1/2

locatieadres

hoofdweg 9

locatie
opdrachtgever

Gemeente Slochteren
bureau

postcode / plaats

Slochteren
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.196 hoofdweg 9 Slochteren

Boring 3 (210cm)

datum: 03-08-2014

(1:50)
Zand, zwak siltig. opgebracht; scherpe
ondergrens .

50cm
70
75

100cm

Zand, zwak siltig. Grijs. opgebracht; scherpe
ondergrens .
Mineraalarm veen. Zwart-donkerbruin. veraard
110
scherpe ondergrens .
Mineraalarm veen. Donkerbruin. deels
bosveen; .

150cm

Puin sterk.

---

--

170

Klei, sterk zandig. Lichtbruin. Plantenresten
scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
210
matig fijn; C horizont dekzand .
190 zwak.

200cm

---

250cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (50cm)

datum: 03-08-2014

(1:50)
puin gestuit.

Puin uiterst.

50

50cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.196

blad

2/2

locatieadres

hoofdweg 9

locatie
opdrachtgever

Gemeente Slochteren
bureau

postcode / plaats

Slochteren
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

