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Samenvatting
In opdracht van dhr. Hogenesch heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend
booronderzoek en aansluitend een oppervlaktekartering uitgevoerd op een locatie aan de
Paasveen te Bunne (Gemeente Tynaarlo) (zie afbeelding 1). Op de locatie is de aanleg van een
bomensingel voorzien met een lengte van circa 120 meter en een breedte van 5 tot 10 meter.
Bij het aanplanten van de bomen, maar met name door de wortelwerking daarna, zal de
bodem verstoord worden op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurt is. Uit de
archeologische verwachtingskaart van de Gemeente Tynaarlo blijkt dat het plangebied ligt op
een hooggelegen rug tussen twee depressies. De locatie heeft een middelhoge archeologische
verwachting. Op basis van het archeologische beleid van de gemeente dient een archeologisch
onderzoek plaats te vinden om na te gaan of zich binnen het plangebied nog archeologische
resten kunnen bevinden.
Het plangebied ligt aan de noordoostzijde van een landschaps bepalende rug. De beek
(Eelderdiep of Eekhornsche loop) die 500 meter ten oosten van het plangebied stroomt heeft
ter hoogte van het plangebied twee oversteekplaatsen. Op een kleinere schaal ligt het
plangebied in een cirkelvormige laagte tussen twee kleinere depressies. Gezien de
aangetroffen leem in de ondergrond is het waarschijnlijk dat dit pingo-ruïnes betreffen. De
aangetroffen restanten van een podzolgrond in het westelijke deel van het plangebied duiden
op droge condities in het verleden. Bovendien blijkt hieruit dat de bodem slechts ondiep
geroerd is.
De bij de oppervlaktekartering aangetroffen aardewerkfragmenten en het brokje verbrande
leem zijn belangrijke aanwijzingen dat het plangebied een archeologische vindplaats
doorsnijdt. De intacte bodemopbouw in 2/3 deel van de voorziene bomensingel maakt de kans
groot dat er nog archeologische sporen binnen het plangebied aanwezig zijn.
Vooralsnog wordt de vindplaats op basis van de kwarts- en steen gruis magering in het
handgevormd aardewerk gedateerd in de periode bronstijd – neolithicum.
Aangeraden wordt om de bomensingel ter plaatse van de bestaande greppel of elders in het
gebied aan te leggen (waarbij dan weer rekening met archeologisch onderzoek moet worden
gehouden). Is het niet mogelijk om de bomen singel elders aan te leggen, dan wordt
aangeraden om de locatie te onderzoeken door middel van een proefsleufonderzoek om na te
gaan of zich nog archeologische sporen in de bodem bevinden (kartering) en welke waarde
deze hebben (waardering). Is het aantal grondsporen beperkt dan wordt aanbevolen om, het
proefsleufonderzoek direct om te zetten naar een definitieve opgraving. Het voordeel hiervan
is dat direct na het onderzoek de bomensingel kan worden aangeplant.
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 dhr. Hogenesch heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend
booronderzoek en aansluitend een oppervlaktekartering uitgevoerd op een locatie aan de
Paasveen te Bunne (Gemeente Tynaarlo) (zie afbeelding 1). Op de locatie is de aanleg van een
bomensingel voorzien met een lengte van circa 120 meter en een breedte van 5 tot 10 meter.
Bij het aanplanten van de bomen, maar met name door de wortelwerking daarna, zal de
bodem verstoord worden op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurt is. Uit de
archeologische verwachtingskaart van de Gemeente Tynaarlo blijkt dat het plangebied ligt op
een hooggelegen rug tussen twee depressies. De locatie heeft een middelhoge archeologische
verwachting. Op basis van het archeologische beleid van de gemeente dient een archeologisch
onderzoek plaats te vinden om na te gaan of zich binnen het plangebied nog archeologische
resten kunnen bevinden. Het onderhavig verkennend booronderzoek is uitgevoerd om de
bodemopbouw te bepalen. De bij het booronderzoek aangetroffen gedeeltelijk intacte
podzolgronden hebben doen besluiten, gezien de beperkte omvang van het plangebied, om
direct een oppervlaktekartering uit te voeren.
Het verkennend booronderzoek en de oppervlaktekartering zijn uitgevoerd op 26 november
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:

bevoegd gezag:
Contactpersoon:
Coördinaten:
Oppervlakte:
Kaartbladen:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeksnummer
Vondstmeldingsnummer
Beheer van documentatie

Beheer van vondsten

1.4

Paasveen geen bebouwing aanwezig, aanplant bomensingel op rand akker
Paasveen
Drenthe
Tynaarlo
Dhr. H.R. Hogenesch
Smeerveenweg 3
9482 PK Tynaarlo
Gemeente Tynaarlo
Dhr. M. Huisman
T: 06-25034686
Oost noordoostpunt 232.611/569.593; west zuidwest punt 232.496/569.525
Tracé lengte 120 meter breedte 5-10 meter
12B
64130
52072
425822
ArGeoBoor te Lippenhuizen.
E-depot Nederlandse Archeologie
Koninklijke Bibliotheek
Vooralsnog bij ArGeoBoor t.z.t
noordelijk archeologisch depot te Nuis
Nieuweweg 76
9364 PE Nuis

Beschrijving plangebied
Het plangebied betreft een strook van circa vijf tot 10 meter breed over een lengte van circa
120 meter. Het plangebied ligt direct ten zuiden van een greppel en is in gebruik als akkerland.
Uit een kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het
plangebied ligt op een gemiddelde hoogte van circa 4,3 m + NAP.2

1.5

Voorziene ontwikkeling
In het plangebied is de aanleg van een bomensingel voorzien. De bodemverstoring zal zich in
eerste aanleg beperken tot het graven van gaten voor de aanplant van de bomen. Later zal
door wortelwerking de bodem tot grotere diepte verstoord worden al naar gelang de
boomsoorten die zich in de bomensingel ontwikkelen.

2

AHN-2 2007-2012
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.3

Afbeelding 2. Luchtfoto van het plangebied.4

3
4

Kadaster 2012
foto aangeleverd door de gemeente Tynaarlo
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2

Archeologische verwachting
Gezien de kleinschalige bodemverstoring bij het project is ervoor gekozen om geen uitgebreid
bureauonderzoek uit te voeren. Bij het opstellen van de archeologische verwachting is gebruik
gemaakt van de archeologische beleidskaart van de gemeente Tynaarlo (zie afbeelding 3) en
een kaart op basis van gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (zie afbeelding 4).5
Uit de archeologische landschaps- en verwachtingenkaart blijkt dat het plangebied is gelegen
tussen twee depressies (groene cirkels in afbeelding 4). Uit de hoogtekaart in afbeelding 4
blijkt dat de depressie ten zuidoosten van het plangebied aan de noordoostzijde een lage wal
heeft. Ook blijkt uit de hoogtekaart dat deze depressie ligt in een laagte met een grotere
diameter (gele cirkel in afbeelding 4), die ten noordoosten van het plangebied grenst aan de
hier gelegen depressie. Het geheel ligt op de noordoost flank van een zuid-zuidoost – noordnoordwest georiënteerde rug in het landschap. Op deze rug liggen de plaatsen Bunne en
Donderen (zie afbeelding 1). De twee depressies kunnen veen bevatten. Op basis van het AHN
is het waarschijnlijk dat er geen veen wordt aangetroffen maar een intacte of geroerde
podzolbodem. Indien dit het geval is dan geldt de volgende archeologische verwachting:
In de intacte top van het keileem/keizand kunnen archeologische resten voorkomen uit het
midden-paleolithicum 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 jongere 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 of begravingen van vroege landbouwers en resten van jachtkampementen uit
de steentijd. De te verwachten archeologische indicatoren zijn bewerkt vuursteen, houtskool
en aardewerkfragmenten.
Op basis van de kaart uit de atlas van Huguenin worden geen resten uit de nieuwe tijd
verwacht (zie voorblad). De projectie op de kaart is onnauwkeurig. Te zien is dat nabij het
plangebied zowel heide als akkers voorkomen. Verder kunnen van belang zijn voor de
archeologosche verwachting de twee oversteekplaatsen (voorden) ten oosten van het
plangebied. Op hogere ruggen, goed in het zicht nabij oversteekplaatsen, worden wel eens
grafheuvels complexen aangetroffen.

5

Buesink 2014 en AHN-2 2007-2012
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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
Direct na afloop van het verkennend booronderzoek is een oppervlaktekartering uitgevoerd in
een strook van circa 5-10 meter aan de noord- en zuidzijde van de greppel. De
vondstzichtbaarheid was aan de noordzijde goed en aan de zuidzijde matig goed.

Afbeelding 4. Plangebied, boorpunten en resultaten op een hoogtekaart op basis van het
AHN-2.10

3.2

Resultaten en interpretatie
7

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
9
Bosch 2007
10
AHN-2 2007-2012
8
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Verkennend booronderzoek
De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn in het veld ingemeten met een
DGPS en zijn aangegeven op afbeelding 4.
Het opgeboorde materiaal bestaat voornamelijk uit kalkloos, matig fijn dekzand. In boring 2,3
en 6 is keizand respectievelijk keileem aangeboord, dat zich dus relatief dicht onder de
oppervlakte bevindt. De verwachting is dat ook in de andere boringen binnen 1,5 m –mv
keizand, dan wel keileem aanwezig zal zijn. In de boringen 1 en 2 liggen geroerde lagen op De
C of BC horizont. De verstoring lijkt niet al te diep te zijn. In de boringen 3 t/m 6 is onder een
dunnen bouwvoor van 25 tot 35 cm dikte een Bh horizont aanwezig. Deze gaat via een BC
horizont over in de C horizont. De aanwezigheid van een Bh horizont duidt op een beperkte
bodemverstoring van het plangebied. Onder de podzolgrond ligt dekzand en keizand. De laag
dekzand is ongeveer een meter dik.
In de onderstaande tabel zijn de opgeboorde bodemlagen en interpretatie samengevat:
Boring

Bouwvoor

Geroerd

1
2
3
4
5
6

0-35
0-30
0-25
0-30
0-35
0-30

35-50
30-40

Bhhorizont

25-30
30-40
35-40
30-45

BC

40-80
30-40
40-60
40-55
45-65

C-horizont

50-120
80-95
40-75
60-100
55-100

C-horizont
keileem/keiza
nd
95-120 leem
75-90 keizand

65-90

Tabel met diepteligging van de bodemlagen in cm-mv.
Oppervlaktekartering
Na het uitvoeren van het verkennend booronderzoek is direct een oppervlaktekartering
uitgevoerd in een strook van in totaal circa 20 meter breed. Er is gezocht ten zuiden en ten
noorden van de aanwezige greppel. De vondstzichtbaarheid was aan de noordzijde goed en
aan de zuidzijde matig goed. Tussen de boringen 3 en 4 is zowel aan de noordzijde als aan de
zuidzijde een aardewerkfragment opgeraapt. Beide fragmenten betreffen handgevormd
aardewerk, gemagerd met steen- en kwartsgruis. Aan de noordzijde van de greppel is ook een
brokje verbrande leem opgeraapt. Een datering in de bronstijd – neolithicum lijkt op basis van
de gebruikte magering voor de hand te liggen (datering door L.C. Nijdam, geen
aardewerkspecialist).
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4

Conclusies












Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt aan de noordoostzijde van een landschaps bepalende rug. De beek
(Eelderdiep of Eekhornsche loop) die 500 meter ten oosten van het plangebied
stroomt heeft ter hoogte van het plangebied twee oversteekplaatsen. Op een kleinere
schaal ligt het plangebied in een cirkelvormige laagte tussen twee kleinere depressies.
Gezien de aangetroffen leem in de ondergrond is het waarschijnlijk dat dit pingoruïnes betreffen. De aangetroffen restanten van een podzolgrond in het westelijke
deel van het plangebied duiden op droge condities in het verleden. Bovendien blijkt
hieruit dat de bodem slechts ondiep geroerd is.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
De bij de oppervlaktekartering aangetroffen aardewerkfragmenten en het brokje
verbrande leem zijn belangrijke aanwijzingen dat het plangebied een archeologische
vindplaats doorsnijdt. De intacte bodemopbouw in 2/3 deel van de voorziene
bomensingel maakt de kans groot dat er nog archeologische sporen binnen het
plangebied aanwezig zijn.
Vooralsnog wordt de vindplaats op basis van de kwarts- en steen gruis magering in het
handgevormd aardewerk gedateerd in de periode bronstijd – neolithicum.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Op basis van de landschappelijke ligging kan het gaan om een huisplaats, met in de
buurt een akker. Echter de ligging tussen twee depressies in de nabijheid van twee
oversteekplaatsen (mogelijke voorden) is het mogelijk een geschikte ‘aansprekende’
locatie geweest voor bijvoorbeeld een urnenveld. De aanwezigheid van
aardewerkfragmenten aan het maaiveld duidt erop dat door ploegen de vindplaats
gedeeltelijk is aangetast. Eventuele grondsporen worden direct onder de bouwvoor
vanaf 25 cm –mv verwacht.
Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
De bodem is in het gedeelte met een Bh horizont verstoord tot een diepte tussen de
25 en 40 cm-mv. In de boringen 1 en 2 is de bodem 50 respectievelijk 40 cm –mv
geroerd.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
aanplant van een boomsingel?
De bodemverstoring als gevolg van het aanplanten van de bomen is naar verwachting
beperkt. De wortelwerking bij het groeien van de bodem zal de bodem in de loop der
jaren naar verwachting wel aanzienlijk verstoren.
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Indien bodemverstoring in het onderzochte gebied plaatsvindt dieper dan de huidige
bouwvoor en geroerde lagen wordt aangeraden om een vervolgonderzoek uit te
voeren door middel van een proefsleufonderzoek.
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5

Aanbeveling
Op basis van het verkennend booronderzoek en de oppervlaktekartering wordt aanbevolen
om geen bodemverstoringen in het onderzochte gebied uit te voeren dieper dan de
verstoringsdiepte. Het is zeer goed denkbaar dat de boomwortels van een toekomstige
bomensingel de bodem zullen verstoren tot in het niveau waarin zich archeologische
grondsporen kunnen bevinden. Het wordt aanbevolen om geen bomensingel ter plaatse van
de vindplaats aan te leggen.
Aangeraden wordt om de bomensingel ter plaatse van de bestaande greppel of elders in het
gebied aan te leggen (waarbij dan weer rekening met archeologisch onderzoek moet worden
gehouden). Is het niet mogelijk om de bomen singel elders aan te leggen, dan wordt
aangeraden om de locatie te onderzoeken door middel van een proefsleufonderzoek om na te
gaan of zich nog archeologische sporen in de bodem bevinden (kartering) en welke waarde
deze hebben (waardering). Is het aantal grondsporen beperkt dan wordt aanbevolen om, het
proefsleufonderzoek direct om te zetten naar een definitieve opgraving. Het voordeel hiervan
is dat direct na het onderzoek de bomensingel kan worden aangeplant.
Het uitvoeren van een proefsleufonderzoek met een mogelijk uitloop naar een definitieve
opgraving mag alleen worden uitgevoerd op basis van een door de bevoegde overheid
goedgekeurd Programma van Eisen (PvE).
Dit advies 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
Boorpunten
x coördinaat y coördinaat
1
232.603
569.585
2
232.581
569.574
3
232.563
569.565
4
232.541
569.553
5
232.519
569.540
6
232.499
569.531
Oppervlakte vondsten
zuidzijde greppel (nr. 1)
232.555
569.558
noordzijde greppel (nr. 2)
232.543
569.561
Coördinaten van de boorpunten en oppervlaktevondsten.
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boorstaten

OAGB.218 Paasveen Bunne

Boring 1 (120cm)

datum: 26-11-2014

(1:50)
35

50cm

100cm

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

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
50
scherpe ondergrens; vlekken licht geel;
geroerd; .
75
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; C horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
120
matig fijn; C horizont dekzand .

-----

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (120cm)
(1:50)

datum: 26-11-2014

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
vlekken licht bruin; geroerd; .
80 Zand, zwak siltig. Bruin-oranje. IJzer/Oer/Gley
95 sterk. zandmediaan matig fijn; Bw/C horizont
dekzand .
120 Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .
Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. C horizont keileem .
30
40

50cm

100cm

150cm

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (90cm)
(1:50)

datum: 26-11-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Zwart-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont dekzand .
75
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
90 zwak. zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; BC horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .
Zand, matig siltig, matig grindig. Lichtbruin.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
C horizont keizand .
25
30
40

50cm

100cm

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (100cm)
(1:50)

datum: 26-11-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Zwart-donkergrijs. scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
60 zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont dekzand .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
100
ondergrens; BC horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Grijs-lichtbruin.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
C horizont dekzand .
30
40

50cm

100cm

-----

Boormeester: LC Nijdam
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OAGB.218 Paasveen Bunne

Boring 5 (100cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 26-11-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
35 bouwvoor .
40
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
55 zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
100
dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (90cm)
(1:50)

datum: 26-11-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
45
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
65 ondergrens; Bh horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
90 zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig, matig grindig. Lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; C horizont keizand .

--

30

50cm

100cm

----
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