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Samenvatting
In opdracht van MTS Heringa heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend booronderzoek
uitgevoerd op de locatie Noordenveldweg 102 te Donderen (gemeente Tynaarlo). Op de
locatie is de bouw van een nieuwe loods voorzien met een oppervlakte van 360 m2. Bij de
bijbehorende grondwerkzaamheden bestaat de kans dat archeologische waarden verstoord
worden. Uit de archeologische verwachtingskaart van de Gemeente Tynaarlo blijkt dat het
plangebied ligt op een hooggelegen rug nabij een lokale rondvormige laagte. Op basis van het
archeologische beleid van de gemeente dient een onderzoek naar de bodemopbouw plaats te
vinden om na te gaan of zich binnen het plangebied nog archeologische resten kunnen
bevinden.
De archeologische verwachting is breed. Indien er veen aanwezig is, dan dient rekening te
worden gehouden met vondsten van rituele deposities. Is er geen veen aanwezig maar is
sprake van een droge landschappelijke situatie dan worden zowel resten van landbouwers uit
de periode neolithicum – late middeleeuwen als resten van jagers en verzamelaars verwacht.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de binnen het plangebied verstoorde
podzolgronden in een dekzandafzettingen voorkomen. Er is geen veen aangetroffen. Op basis
van het verkennend booronderzoek worden geen archeologische resten meer binnen het
plangebied verwacht.
Het wordt aanbevolen om geen archeologische vervolgonderzoek uit te voeren in het
plangebied.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologische resten worden aangetroffen. 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 Tynaarlo.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
Gemeente Tynaarlo. 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 MTS Heringa heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend booronderzoek
uitgevoerd op de locatie Noordenveldweg 102 te Donderen (Gemeente Tynaarlo) (zie
afbeelding 1). Op de locatie is de bouw van een nieuwe loods voorzien met een oppervlakte
van 360 m2. Bij de bijbehorende grondwerkzaamheden bestaat de kans dat archeologische
waarden verstoord worden. Uit de archeologische verwachtingskaart van de Gemeente
Tynaarlo blijkt dat het plangebied ligt op een hooggelegen rug nabij een lokale rondvormige
laagte. Op basis van het archeologische beleid van de gemeente dient een onderzoek naar de
bodemopbouw plaats te vinden om na te gaan of zich binnen het plangebied nog
archeologische resten kunnen bevinden. De ligging van het plangebied op een erf met een
manege en andere opstallen, maakt dat er een grote kans is op bodemverstoring. Het
onderhavig verkennend booronderzoek is uitgevoerd om de bodemopbouw te bepalen.
Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 3 september 2014. Het onderzoek is
uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3.1

1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het verkennend booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw om een
uitspraak te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van archeologische niveaus en mogelijke
bodemverstoringen binnen het plangebied. Het booronderzoek toetst de archeologische
verwachting. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal:







1

Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?

Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013
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1.3

Administratieve data
Adres:
Toponiem:
Kadastrale adres
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Contactpersoon

bevoegd gezag:
Contactpersoon:
Centrum Coördinaat:
Oppervlakte:
Kaartbladen:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeksnummer

1.4

Noordenveldweg 102
Noordenveldweg
Kadastrale gemeente Vries, sectie S, nr. 667
Drenthe
Tynaarlo
MTS Heringa
Noordenveldweg 102
Dhr. Heringa
Noordenveldweg 102
9497PA Donderen
Tel. 06-53799755
Gemeente Tynaarlo
Dhr. M. Huisman
T: 06-25034686
233.661/ 567.426
2
360 m
12B
63076
50826

Beschrijving plangebied
De bouwlocatie bevindt zich aan de noordzijde van bestaande manege. Momenteel ligt er een
betonverharding centraal door het plangebied (zie afbeelding 2). Tegen de manege aan liggen
een grondhoop en diverse pallets met klinkers. Ten noorden van het betonnen pad liggen
kuilbalen opgestapeld.
Uit een kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het
plangebied ligt op een gemiddelde hoogte van circa 7,5 m + NAP.2

1.5

Voorziene ontwikkeling
In het plangebied is de bouw van een loods/schuur voorzien van 30 m x 12 m meter. Het
geheel wordt gefundeerd door middel van poeren, waardoor de bodemverstoring beperkt zal
blijven tot het graven van de poergaten. Er zijn 17 poeren voorzien van 30 x 30 cm en 6 poeren
van 80 x 80 cm. De poeren zullen worden ingegraven tot circa 50 cm –mv.

2

http://ahn.geodan.nl/ahn/AHN-2
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.3

Afbeelding 2. Detailkaart van het plangebied met boorpunten.4

3
4

Kadaster 2012
Huisman Gemert 2014
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2

Archeologische verwachting
Gezien de kleinschalige bodemverstoring bij het project is in overleg met de gemeente
Tynaarlo (dhr. M. Huisman) besloten om geen uitgebreid bureauonderzoek uit te voeren. Bij
het opstellen van de archeologische verwachting is alleen gebruik gemaakt van de
archeologische beleidskaart van de gemeente Tynaarlo (zie afbeelding 3).5
Uit de archeologische landschaps- en verwachtingenkaart blijkt dat plangebied is gelegen op
de rand van een laagte nabij een gordeldekzandruggetje. Deze kleinere landschapselementen
maken deel uit van een brede zuid-zuidoost – noord-noordwest georiënteerde rug in het
landschap waarop ook de plaatsen Donderen en Vries liggen (zie eveneens voorblad). Uit de
archeologische beleidskaart van de gemeente Tynaarlo is ervoor gekozen om de laagte een
grote bufferzone te geven waardoor het lijkt dat het plangebied zich in de laagte bevindt,
terwijl uit de landschapskaart het plangebied op de rand van de laagte staat ingetekend. De
laagte ten zuidoosten het plangebied ligt, kan veen bevatten. Indien dit het geval is dient
rekening te worden gehouden met vondsten in het kader van rituele deposities.
Indien er geen venige laagte wordt aangetroffen, maar een intacte podzolbodem, duidt op
droge omstandigheden en dan geldt de volgende archeologische verwachting:
In de top van het keileem/keizand kunnen archeologische resten voorkomen uit het middenpaleolithicum t/m de nieuwe tijd. Ligt er dekzand dan is de archeologische verwachting voor
de top van het keileem beperkt tot het midden-paleolithicum en zijn vondsten van de latere
perioden te verwachten in de top van het dekzand. Archeologische resten worden verwacht,
direct onder de huidige bouwvoor, in ongeroerde B- en C-horizonten van de podzolgrond. De
verwachten complextypen zijn onder andere: resten van nederzettingen, landbouwactiviteiten
en voor de steen jachtkampementjes bestaande uit resten van houtvuur en
vuursteenbewerking.
Op basis van de kaart uit de atlas van Huguenin worden geen resten uit de nieuwe tijd
verwacht (zie voorblad). Het plangebied lijkt in de nieuwe tijd lange tijd onontgonnen te zijn
geweest.

5

Buesink 2014
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Afbeelding 3. Landschaps- en beleidskaart van de Gemeente Tynaarlo.6

6

Buesink e.a. 2011
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3
3.1

Verkennend booronderzoek
Methode
Verspreid in het plangebied zijn 6 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7
cm. Er is gestreefd om tot minimaal 30 cm in de C-horizont te boren. De opgeboorde grond is
lithologisch beschreven conform de NEN 5104.7 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn
beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.8
De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.9

3.2

Resultaten en interpretatie
Veldinspectie
Een oppervlaktekartering was niet mogelijk.
Verkennend booronderzoek
De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn in het veld ingemeten met een
DGPS en zijn aangegeven op afbeelding 2.
Het opgeboorde materiaal bestaat voornamelijk uit kalkloos, matig fijn dekzand. Alleen in
boring 3 is tussen 1,2 en 1,3 m –mv keizand aangetroffen. De verwachting is dat ook in de
andere boringen binnen 1,5 m –mv keizand aanwezig zal zijn. De bodemopbouw in het
plangebied is als gevolg van vergravingen sterk wisselend. In de boringen 1, 4 en 6 zijn
restanten van podzolbodems aangetroffen. In de boringen 2, 3 en 5 zijn geroerde bodemlagen
aanwezig tot in de C-horizont. Er is geen veen, dat duidt op een laagte binnen het plangebied
aangetroffen.
In de onderstaande tabel zijn de opgeboorde bodemlagen en interpretatie samengevat:
Boring
1
2
3
4
5
6

opgebracht

0-10

Bouwvoor

Geroerd
0-45
0-110
0-100
0-55
0-75

10-50

B-horizont

BC
45-80

55-60

60-80

50-60

C-horizont
80-110
110-140
100-130
80-110
75-100
60-100

Tabel met diepteligging van de bodemlagen in cm-mv.
Archeologische indicatoren
Bij het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

7

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
9
Bosch 2007
8
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4

Conclusies











Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt op een dekzandrug. Mogelijk dat de verwachte laagte zich nog ten
zuidoosten van het plangebied bevindt. De aangetroffen restanten van een
podzolgrond duiden op droge condities in het verleden.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Het plangebied is in potentie geschikt geweest voor bewoning. De kans op het
aantreffen van resten vroege landbouwers wordt laag geschat. De reden hiervoor is
dat het aangetroffen dekzand van nature weinig vruchtbaar en dus onaantrekkelijk
was voor de vroege landbouwers. Indien ten zuidoosten van het plangebied zich nog
een laagte bevindt dan zou de locatie mogelijk aantrekkelijk kunnen zijn geweest als
jachtplek voor jagers en verzamelaars. Eventuele resten daarvan zouden zich in de top
van de podzolgrond bevinden. De top van de podzolgrond is binnen het plangebied
verstoord hiermee zijn eventuele archeologische resten uit de steentijd grotendeels
verloren gegaan.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Indien archeologische resten aanwezig zijn, dan is de kans het grootst op een
verstoorde vindplaats uit de tijd van de jagers en verzamelaars. Eventuele resten
zouden dan zijn opgenomen in de bouwvoor. Er worden geen resten van een intacte
archeologische vindplaats verwacht.
Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
De bodem is verstoord tot wisselende diepte (zie tabel en boorstaten).
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden? Er worden geen archeologische resten bedreigd
binnen het plangebied.
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Een archeologisch vervolgonderzoek is niet nodig.
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5

Aanbeveling
Het wordt aanbevolen om geen archeologische vervolgonderzoek uit te voeren in het
plangebied.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologische resten worden aangetroffen. 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 Tynaarlo.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
Gemeente Tynaarlo. 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 rapport 1309 bijlage 1: boorstaten
Opdrachtgever: MTS Heringa

boorstaten

OAGB.205 Noordenveldweg 2 Donderen

Boring 1 (110cm)
(1:50)

datum: 23-08-2014

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. Wortels matig.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
opgebracht; .
45 Zand, zwak siltig. Donkerbruin. zandmediaan
matig fijn; vlekken grijs; geroerde E + B
horizont dekzand; scherpe ondergrens .
80 Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; vlekken donker bruin; BC horizont
110
dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .
20

50cm

100cm

150cm

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (140cm)

datum: 23-08-2014

(1:50)
30

50cm
65

100cm

150cm

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, matig humeus.
90 Zwart-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
veel licht grijze vlekken; geroerd; .
110 Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; vlekken licht
grijs; geroerd; .
140
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (130cm)

datum: 23-08-2014

(1:50)

50cm

100cm

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; veel vlekken;
geroerd; .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan

--

100
120 matig fijn; C horizont dekzand .
130 Zand, zwak siltig, matig grindig.

Bruin-grijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig grof;
C horizont keizand .

150cm

--

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (110cm)

datum: 23-08-2014

(1:50)
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .
50cm

55
60

Zand, zwak siltig. Donkerbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; B horizont
dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
110 matig fijn; geleidelijke ondergrens; humeuze
vlekken; BC horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .
80

100cm

-----

150cm

Boormeester: LC Nijdam
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boorstaten

OAGB.205 Noordenveldweg 2 Donderen

Boring 5 (100cm)
(1:50)

datum: 23-08-2014

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. veel vlekken grijs;
scherpe ondergrens; opgebracht; .
Zand, zwak siltig, matig humeus.
Zwart-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
60 scherpe ondergrens; Ap horizont .
75 Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
matig fijn; vlekken licht bruin; scherpe
100 ondergrens; geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

--

30

50cm

100cm

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (100cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 23-08-2014
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Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; bouwvoor .

--

50
60

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke; Bh
horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
100
matig fijn; C horizont dekzand .

---

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.205

blad
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locatieadres

Noordenveldweg 2

locatie
opdrachtgever

dhr. Heringa
bureau

postcode / plaats

Donderen
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

