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Samenvatting
In opdracht van Rombou heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd
voor de locatie Winsumerstraatweg 7 te Winsum (Gemeente Winsum). De aanleiding van het
onderzoek is de nieuwbouw van een volledig onderkelderde ligboxenstal en een
werktuigenberging/kalverenschuur. Bij de bouw, met name van de ligboxenstal wordt de
bodem geroerd op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is. Eventuele
archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied ligt op een kronkelwaard gevormd
door een getijdengeul van het Reitdiep. Deze kronkelwaard is waarschijnlijk in de eeuwen voor
de bedijking in de late middeleeuwen gevormd. De oude dijk zal waarschijnlijk direct ten
oosten van het plangebied of ter plaatse van de huidige boerderij hebben gelegen. Rond 1629
is de getijdengeul (Reitdiep) afgesneden door het aanleggen van een kanaal. De dijk verloor
toen zijn functie en is in verval geraakt en daardoor niet meer te herkennen in het landschap.
De huidige boerderij plaats is waarschijnlijk van na 1629, omdat pas toen ter plaatse van de
dijk kon worden gebouwd.
Op basis van de geologische ondergrond worden geen archeologische resten verwacht van
vóór de vorming van de kronkelwaard in de late middeleeuwen. Ten oosten van de dijk is
bewoning mogelijk binnen de voormalige uiterwaarden vanaf 1629. Ten westen, aan de voet
van de voormalige dijk, zal bewoning mogelijk zijn geweest in de late middeleeuwen. Het gaat
hier om bewoning zowel voor, tijdens en na de bedijking. Binnen het plangebied worden geen
behoudenswaardige resten uit de 2e helft van de nieuwe tijd, vanaf 1800, verwacht.
Ter plaatse van de werktuigenberging/kalverenschuur is de bodemingreep beperkt en is een
groot deel van de bodem reeds geroerd. Een archeologisch vervolg onderzoek wordt hier niet
noodzakelijk geacht. Het gecombineerd verkennend/karterend booronderzoek ter plaatse van
de voorziene ligboxenstal heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van een
archeologische vindplaats. Het wordt aanbevolen om het plangebied vrij te geven voor de
bouw van een onderkelderde ligboxenstal en de werktuigenberging/kalverenschuur.
Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in deze de
gemeente Winsum. Zij zal naar aanleiding van dit advies een besluit nemen over het al dan niet
uitvoeren van archeologisch vervolgonderzoek.
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 Winsum.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Rombou heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd
voor de locatie Winsumerstraatweg 7 te Winsum (Gemeente Winsum). De aanleiding van het
onderzoek vormt een gewenste bestemmingsplanwijzing en een daaropvolgende aanvraag van
een omgevingsvergunning. De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een
onderkelderde ligboxenstal (Opp. 3.000 m2) en een werktuigenberging/kalverenschuur (Opp.
722 m2). Bij de bouw wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder
gebeurd is. Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Uit de
archeologische beleidskaart van de gemeente Winsum blijkt dat het plangebied ligt binnen een
locatie die is aangemerkt als zijnde een historische kern (WR-a2 gebied). Het beleid van de
gemeente Winsum is dat in deze gebieden archeologisch onderzoek verplicht is bij ingrepen
groter dan 100 m2.1

1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische
verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige, historische en
archeologische gegevens. 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 of bodemverstoringen binnen het plangebied. Bij het karterend
booronderzoek wordt nagegaan in hoeverre archeologische indicatoren in de opgeboorde
grond aanwezig zijn, die een aanwijzingen vormen voor een vindplaats ter plaatse. Het
booronderzoek toetst de uitkomsten van het bureauonderzoek. De volgende vragen staan bij
het onderzoek centraal:
 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 iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.3.2

1
2

Archeologische verwachtingskaart en beleidsadvieskaart gemeente Winsum
Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013
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1.3

Administratieve data
Adres/toponiem:
Kadastrale nrs.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
bevoegd gezag:
Centrum Coördinaat:
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeksnummer:

2
2.1

Klein Garnwerd, Winsumerstraatweg 7
Winsum sectie I, nr. 131
Groningen
Winsum
Rombou
Gemeente Winsum
230233/591936
2

2

Circa 3.000 m (Ligboxenstal) en 722 m (werktuigenberging/kalverenschuur)

7B
64857
52971

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt ten zuidwesten van Winsum en ten oosten van Garnwerd en Klein
Garnwerd op enige afstand ten oosten van de Hoofdweg West. Het ligt op korte afstand van
het Oude Diepje, de oude loop van het Reitdiep. De bouwlocatie van de ligboxenstal is
momenteel grasland. Ter plaatse van de nieuwe te bouwen werktuigenberging/kalverenschuur
staat een silo en een bestaande kalvenschuur. Het maaiveld van het plangebied ligt rond 0,8 –
1,4 m + NAP.3

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (paars omlijnd) op een topografische kaart.4

3
4

AHN-2 2007-2012
Kadaster 2012
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2.2

Voorziene ontwikkeling
Er is de bouw van een ligboxenstal van 54,44 x 43,5m ten westen van de bestaande stal
voorzien en de bouw van een werktuigenberging/kalverenschuur van 38,2 x 19 m aan de
noordzijde van het bouwblok. De ligboxenstal wordt onderkelderd, waarbij de
verstoringdiepte ruim 2,0 m –mv bedraagt. 5 De werktuigenberging/kalverenschuur wordt niet
onderkelderd. De bodemverstoring blijft hier beperkt tot een circa 50 cm –mv uitgegraven
stroken fundering. Er wordt gebruikt gemaakt van een reeds bestaande kelder van de te
slopen kalvenschuur. Tevens wordt een silo gesloopt. Een overzicht situatie en
bouwtekeningen zijn opgenomen in bijlage 1.

3
3.1

Bureauonderzoek
Methode
Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een
archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.

3.2

Aardkundige gegevens
Het paleogeografische kaartmateriaal van Noord Groningen geeft een goed beeld van de
ontwikkeling van het landschap rond plangebied vanaf het neolithicum. Het plangebied ligt tot
in de ijzertijd in een uitgestrekt kweldergebied dat regelmatig door zee werd overstroomd (zie
afbeeldingen 2a t/m 2e).

Afbeelding 2a. Paleogeografische kaart van 2.750 v. Chr.6(Legenda: licht groen=getijdengebied;
bruin=veengebied; oranje=gestuwde keileemheuvels en ruggen).

5
6

Kendersbouw 2014
Vos e.a. 2012
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Afbeelding 2b. Paleogeografische kaart van 1.500 v. Chr.7(Legenda zie afbeelding 2a)

Afbeelding 2c. Paleogeografische kaart van 500 v.Chr.8(Legenda: lichtgroen= kwelder;
donkergroen=relatief hooggelegen zandige ruggen op de kwelder, kwelderwallen en oevers;
grijsblauw=zandwadden en slikken; blauw=water; bruin=veengebied.

7
8

Vos e.a. 2012
Vos en knol 2005
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Afbeelding 2d. Paleogeografische kaart van 100 na Chr.9

Afbeelding 2e. Paleogeografische kaart van het gebied rond 800 na Chr.10
Door het vlakke kwelderlandschap meandert het Reitdiep (het huidige Oude Diepje). In haar
stroomgebied worden door zee en het riviertje sedimenten afgezet waardoor vanaf de IJzertijd
bewoning mogelijk wordt op de hoger gelegen locaties, zoals hoogopgeslibde kwelders en
oevers. Een stijgende waterstand dwingt de bewoners om wierden aan te leggen (zie
afbeeldingen 2d en 2e). Het plangebied zelf ligt door de eeuwen in of vlakbij de getijdengeul.
De kans op erosie van oudere lagen is dan ook erg groot. Uit een overzichtskaart van het AHN
blijkt dat plangebied ligt op een kronkelwaard, gevormd binnen de grote meanders van
getijdengeul. Ten noordwesten van het plangebied zijn op het AHN-beeld dijken te herkennen.
Het gehele Reitdiep, tot aan de hogere gronden bij Groningen, zou voor de 15e eeuw bedijkt
zijn.11 De eerste bedijkingen vonden mogelijk al in de 12e eeuw plaats.
9

Vos en knol 2005

10
11

Vos en knol 2005
Delvigne 2008
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Buitendijks, in de uiterwaarden, ging de opslibbing na de bedijking door. Binnendijks stopte de
sedimentatie. Hierdoor kwamen de uiterwaarden hoger in het landschap te liggen dan het
omliggende landschap binnen de dijken. Dit is precies wat de hogere ligging van de
kronkelwaarden verklaard, zoals deze direct ten oosten van het plangebied. Ten noordwesten
van het plangebied zijn de dijken nog op het AHN beeld te herkennen. Contouren van deze
dijken ontbreken ter plaatse van het plangebied. Mogelijk is dit te verklaren door het feit dat
de dijken niet al te lang hebben gefunctioneerd. De dijken verloren hun functie door de aanleg
van een kanaal ten westen van het gebied rond 1629. De achtergebleven restgeul heeft men
dicht laten slibben om zo landbouwgrond te creëren.12 De dijken zijn waarschijnlijk maar twee
of drie eeuwen in gebruik geweest en al in 1629 buiten gebruik geraakt. Mogelijk zijn ze deels
afgegraven of geëgaliseerd ten einde meer landbouwgrond te verkrijgen, waardoor ze niet
meer in het landschap (op het AHN-2) te herkennen zijn. Op een kaart uit het begin van de 19e
eeuw staat aan de noordkant van het Reitdiep nog wel een oude dijk ingetekend.13
De kronkelwaard waarop het plangebied ligt is waarschijnlijk gevormd in de eeuwen of
decennia voor de bedijking in de late middeleeuwen. Oudere afzettingen zijn geërodeerd door
de erosieve werking van de getijdenstroom. Oudere resten dan de late middeleeuwen hoeven
derhalve in het plangebied niet verwacht te worden.
Op de bodemkaart ligt het oostelijke deel van het plangebied in een zone met Mn35A-V
Kalkrijke poldervaaggrond van lichte klei met profielverloop 5. Het westelijke deel ligt in
gMn85C-V Knippige Poldervaaggrond van klei met profielverloop 5 (zie bijlage 2).14
Op de geomorfologische kaart (geen afbeelding) ligt het oostelijke deel van het plangebied in
een zone met 3K27, een getij-riviermondingsrug en het westelijke deel in een zone met 2M34,
Vlakte van Getij-riviermonding afzettingen. 15 Het Oude Diepje ligt in een geul van een
meanderend afzettingsstelsel (2R11).

Afbeelding 4a. Hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).16
12

Delvigne 2008
Kaart C. Van der Poel, collectie RHC Groninger Archieven (geraadpleegd in Delvigne 2008)
14
Alterra 1965-1995
15
Alterra 2003
16
AHN-2 2007-2012
13
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Afbeelding 4b. Detail rond het plangebied van de hoogtekaart op basis van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN).17
Uit een detailkaart van het AHN blijkt dat het maaiveld van het plangebied ligt op circa +0.5 –
1.2 m +NAP. Het terrein vertoont daarmee op een klein oppervlak hoogteverschil en lijkt niet
te zijn geëgaliseerd.
Dinoloket
Er zijn in het verleden rond het plangebied reeds enkele geologische boringen uitgevoerd (zie
afbeelding 5). Boring B07B0376 ligt enkele tientallen meters ten westen van het plangebied en
toont een kleipakket van 10 m.
Boring B07B0116 ligt bij de boerderij, enkele meters ten zuidoosten van de geplande nieuwe
ligboxenstal. Ook deze boring vertoont een kleipakket van ruim 10 m met daaronder een
veenlaag van circa 50 cm en hieronder het zandige kwelderpakket. Boring B07B0450 ligt ten
noordoosten van de boerderij net naast de geplande nieuwbouw van de
werktuigenberging/kalverenschuur. De bodem bestaat uit een 5 m dik kleipakket. Een vierde
boring (B07B0383) ligt nog iets oostelijker en heeft een bodemprofiel met ruim 10 klei, een
dun veenlaag en vervolgens klei tot 10,4 m – Mv.
Boring
B07B0376
B07B0116
B07B0450
B07B0383

klei
0-11.00
0-10.50
0-5.00
0-10.05

veen

zand

10.50-11.00

11.00-20.00

10.05-10.20

10.20-10.40

Tabel met samenvatting van de boorgegevens uit het Dinoloket.18

17

18

AHN-2 2007-2012

Dinoloket 2015
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Afbeelding 5. Ligging van de beschreven boringen uit het dinoloket.19

3.3

Historische situatie
Het plangebied bevindt zich op een kronkelwaard van het Reitdiep, die gevormd zal zijn in de
late middeleeuwen, in de eeuwen voor de bedijking. De dijk is niet op kaarten of
hoogtekaarten terug te vinden. Op basis van het AHN-2 lijkt het grootste hoogteverschil zich
juist ten oosten van het plangebied te bevinden (zie afbeelding 4b). Het plangebied zal dan ten
westen van de voormalige dijk liggen. Mogelijk is de huidige boerderij boven op de restanten
van de oude dijk gebouwd. Op de kadastrale Minuutkaart geeft de situatie van 1811-1831
weer. Op de kaart is te zien dat er bebouwing staat op de locatie van de huidige bebouwing.
Ter plaatse van de geplande ingrepen is geen bebouwing weergegeven (zie afbeelding 6).
Het naastgelegen Oude Diepje is de oude meanderende stroom van het Reitdiep. Het Reitdiep
is de vanaf de 13e eeuw ten dele gekanaliseerde benedenloop van de Hunze en de enige open
verbinding van de stad Groningen met zee tot de aanleg van het Eemskanaal eind 19e eeuw.
Op het voorblad van dit rapport is de situatie in 1909 weergegeven. De situatie is niet
wezenlijk veranderd. In de volgende eeuwen breidt de boerderij zich stapsgewijs uit.20

19
20

Dinoloket 2015
Bureau Militaire Verkenneningen 1934 en Kadaster 1953, 1962, 1970, 1982 en 1990
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Afbeelding 6. Het plangebied op een uitsnede uit de minuutplan van 1811-1832.21

3.4

AMK-terreinen, waarnemingen, vondsten en onderzoeksmeldingen
Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed (RCE, zie bijlage 3).22 Voor een beter begrip van het onderzoeksgebied is een
zone van ongeveer 1 km rond de geplande ingreep nader bestudeerd.
In de omgeving van het plangebied liggen negen AMK terreinen (zie tabel). Hierbij twee
beschermde terreinen met zeer hoge waarde en zeven terreinen met een hoge archeologische
waarde. Het betreft allen wierden, die gelegen zijn op de oevers van Reitdiep en Hunzesysteem.
Acht van deze wierden liggen op de kwelderwal Paddepoel-Winsum ten oosten van het Oude
Diepje. Alleen AMK-terrein 5319 ligt ten westen van de rivier. AMK-terrein 5319 omvat ook
een vlaknederzetting op de kwelder uit de tijd voor de aanleg van de wierde.
De datering van de archeologische waarden varieert enigszins, een deel in ontstaan in de
IJzertijd, een deel pas in de middeleeuwen. Geen van de AMK terreinen ligt op de getijriviermondingsrug waarop het plangebied ligt.

21

Kadaster 1811-1832
Archis 2015

22
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AMKTERREIN
1184

WAARDERING

AANGETROFFEN WAARDEN

DATERING

Zeer hoog
beschermd
Zeer hoog
beschermd

Dorpswierde in de reeks Paddepoel-Winsum

IJzertijd – heden

Dorpswierde op kwelderwal

5256

Hoog

Deel van dorpswierde, aardewerk en metaal vondsten

5275
5319

Hoog
Hoog

6873
6878

Hoog
Hoog

Huiswierde
Plaggenhuis op kwelderniveau
Wierde met voorwerk van het klooster van Aduard
Wierde met borg op kwelderwal
Huiswierde op oeverwal

6893

Hoog

Dorpswierde op kwelderwal

11671

Hoog

Dorpswierde in de reeks Paddepoel-Winsum

Vanaf Late
IJzertijd/Vroeg Romeinse
tijd
50 v. Chr.- 50 n. Chr.,
550 – 650, 700 – 1400
800-1400
Vroege Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Middeleeuwen
IJzertijd – Late
Middeleeuwen
IJzertijd – Late
Middeleeuwen
IJzertijd – heden

1212

Tabel met AMK-terreinen.
WAARNEMING
238004
238653
Hangt samen met AMKterrein 5319
274005
Hangt samen met AMKterrein 6873
274036
Hangt samen met AMKterrein 5319
300456
300471

AANGETROFFEN WAARDEN
Kerk
Resten afgebrande boerderij, waarschijnlijk ooit deel van het
voorwerk van het klooster van Aduard
Kogelpot aardewerk
Gespen en fibulae

DATERING
Late Middeleeuwen
Late Middeleeuwen

Plaggenhuis op kwelderniveau
Wierde met voorwerk van het klooster van Aduard

Vroege Middeleeuwen
Late Middeleeuwen

Wierde van Klein Garnwerd met enkele graven
Aardewerk op een wierde

300484
400485

Wierde met aangrenzende valgen
Baksteenfragmenten. Wierde met aangrenzende valgen

400471
444265
Hangt samen met AMKterrein 6873
410574
437151

Kogelpotaardewerk
Aardewerk

Vroege Middeleeuwen
Late IJzertijd – Vroeg
Romeinse Tijd
Vroeg Romeinse Tijd
Vroeg Romeinse Tijd –
heden
Middeleeuwen
1650 – 1850

443523
Hangt samen met AMKterrein 6873

Wierde met borg/stinsterrein

Kogelpotaardewerk
wierde

Late Middeleeuwen

Middeleeuwen
Vanaf Late
IJzertijd/Vroeg Romeinse
tijd
Middeleeuwen

Tabel met Archis waarnemingen.
Waarnemingen
Binnen een straal van ongeveer 1 km van het plangebied zijn dertien waarnemingen in Archis
vermeld (zie onderstaande tabel). Al deze waarnemingen zijn gedaan op of direct naast een
wierde terrein. Twaalf liggen op de bovengenoemde AMK-terreinen. Alleen waarneming
300456, op de wierde van Klein Garnwerd ligt niet op een AMK-terrein. De vondsten die bij de
waarnemingen zijn gedaan komen derhalve overeen met die van de corresponderende AMKterreinen met materiaal van de periodes van de IJzertijd tot heden.
Geen van de waarnemingen ligt op de getij-riviermondingsrug. Wat verder naar het noorden
(circa 1500 m van het plangebied) ligt waarneming 238369 (niet in de tabel opgenomen). Deze
ligt wel op de getij-riviermondingsrug.
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De waarneming betreft een op een wierde gelegen meststal van een voorwerk van het
klooster van Aduard. Hiermee is aangetoond dat in deze zone wel degelijk archeologische
waarden liggen.
Onderzoeksmeldingen en onderzoek
De onderzoeksmeldingen in Archis betreffen onderzoeken op de reeds bekende wierden en
een bureauonderzoek van het Reitdiep. Van slechts een deel van de onderzoeksmeldingen is
ook een resultaat in Archis vermeld in de vorm van een waarneming.

4

Archeologische verwachting
Het plangebied ligt tot in de ijzertijd in een kweldergebied, maar steeds nabij of ter plaatse van
actieve getijden geulen. Bij de vorming van de huidige kronkelwaard in de late middeleeuwen
waarop het plangebied ligt zullen oudere bodemlagen geërodeerd zijn. Binnen het plangebied
worden geen archeologische resten verwacht ouder dan de late middeleeuwen. In de
westzijde van het plangebied kan bewoning hebben plaatsgevonden in de late middeleeuwen
voorafgaand aan de bedijking op de hoog opgeslibde kronkelwaard. Ook na de bedijking kan
hier bewoning hebben plaatsgevonden tot in de nieuwe tijd. Er vanuit gaande dan de oude dijk
direct ten oosten of onder de huidige boerderij ligt kan in de westzijde van het noordelijk
plangebied een restant van de oude dijk aanwezig zijn.
Archeologische resten kunnen bestaan uit laatmiddeleeuwse en vroeg nieuwe tijdse
voorgangers van de huidige boerderij. Deze laten zich opsporen door een archeologische
‘vuile’ laag bestaande uit fosfaatvlekken, houtskoolbrokken en spikkels en puin- en leem
brokjes en een strooiing van aardewerk.
Het plangebied ligt in een zone waar de bodem slechts beperkt is verstoord lijkt te zijn door
landbouw- of bouwactiviteiten. De kleibodem zal naar verwachting voor een goede
conservering hebben gezorgd.

5

Verkennend en karterend booronderzoek
Het verkennend en karterend booronderzoek is uitgevoerd op 3 maart 2015 door L.C. Nijdam.

5.1

Methode
Er is een veldinspectie gedaan waarbij is gelet op reliëf en het voorkomen van molshopen of
andere bodemontsluitingen waar mogelijk waarnemingen konden worden gedaan.
Verspreid in het plangebied zijn 6 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7
cm en een guts met een diameter van 3 cm. Er is tot minimaal 200 cm en tot maximaal 300
cm-mv geboord. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.23
De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.24
23
24

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bosch 2007
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Afbeelding 9. Ligging van de boorpunten op de detail hoogtekaart van AHN-2.25

5.2

Resultaten en interpretatie van de bodemlagen
Veldinspectie
Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen, het verwachte hoogteverschil op basis van het AHN2 is in het veld waarneembaar.
Verkennend booronderzoek
De boorlocaties zijn aangegeven op afbeelding 9. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 4.
In de onderstaande tabel zijn de boorbeschrijvingen samengevat.
Boring

opgebracht

Oude bouwvoor/geroerd

1
2
3
4
5
6

0-30
0-20
0-40

30-50
20-45
40-60
0-15
0-15
0-15

Kalkloze
kwelder
50-100
45-70
60-90
15-90
15-70
15-80

Kalkrijke plaat/geulafzetting
80-220
70-300
90-200
70-200
80-200

In de boringen 1 t/m 3 is een 20 tot 40 cm dikke laag opgebrachte grond aanwezig,
waarschijnlijk afkomstig van de bouw van de bestaande stal. Hieronder is een oude bouwvoor
met puinbrokjes en puinspikkels en in boring is hier wat houtskool in aangetroffen. De
bouwvoor bestaat uit sterk siltige klei. De klei is zwak humeus en kalkloos. De onderliggende
ongeroerde afzettingen zijn tot een diepte van 70 tot 100 cm-mv kalkloos. Hieronder komen in
de dan kalkrijke, sterk tot uiterst siltige kleilagen dunne zandbandjes voor. Met toenemende
diepte komen meer dunne zandlaagjes voor. De gelaagdheid in de afzettingen kan worden
toegeschreven aan getijdenwerking, waarbij door eb- en vloed stromen voornamelijk sterk
siltige klei, maar soms een zandlaagje werd afgezet.

25

AHN-2 2007-2012
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Karterend booronderzoek
Met uitzondering van puinbrokjes en zeer plaatselijk houtskool in de opgebrachte lagen of in
de huidige of voormalige bouwvoor zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, die een
aanwijzing vormen voor een voorganger van de huidige boerderij.

6

Conclusies












Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het plangebied
ligt?
Het plangebied ligt op een kronkelwaard gevormd door de getijdengeul van het Reitdiep.
Deze kronkelwaard is voor de bedijking in de late middeleeuwen gevormd. De oude dijk zal
waarschijnlijk direct ten oosten van het plangebied of ter plaatse van de huidige boerderij
hebben gelegen. Na bedijking is de opslibbing in de uiterwaarden, direct ten oosten van het
plangebied doorgegaan. Rond 1629 is de getijdengeul (Reitdiep) afgesneden door het
aanleggen van een kanaal. De dijk verloor toen zijn functie en is in verval geraakt en
daardoor niet meer te herkennen in het landschap. De huidige boerderij plaats is
waarschijnlijk van na 1629, omdat pas toen ter plaatse van de dijk kon worden gebouwd.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat op basis van de geologische ondergrond geen
archeologische resten worden verwacht van vóór de vorming van de kronkelwaard waarop
het plangebied ligt. Deze kronkelwaard zal zich gevormd hebben in de eeuwen vóór de
bedijking, die tussen de 12e en 15e eeuw plaatsvond. Verwacht wordt dat de bewoning niet
verder teruggaat dan in de late middeleeuwen. Ten oosten van de dijk is bewoning mogelijk
binnen de voormalige uiterwaarden vanaf 1629. Ten westen, onder de voormalige dijk, zal
bewoning mogelijk zijn geweest in de late middeleeuwen doorlopend tot heden.
De huidige boerderijplaats is waarschijnlijk van na 1629.
Het booronderzoek heeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een voorganger van
de huidige boerderij opgeleverd. Ter plaatse van het plangebied worden geen
behoudenswaardige archeologische resten meer verwacht.
Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem?
Diepere verstoring dan de bouwvoor worden ter plaatse van de te bouwen ligboxenstal niet
verwacht. Ter plaatse van de te bouwen werktuigenberging/kalverenschuur wordt verwacht
dat de bodem verstoord is onder de huidige silo en de bodem is zeker verstoord ter plaatse
van de kelder van de te slopen kalvenschuur.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? Op
basis van het karterend booronderzoek worden geen archeologische resten meer in het
plangebied verwacht.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Er worden geen archeologische resten verwacht.
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? Nee een
archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
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7

Aanbeveling
Op basis van het uitgevoerde bureau- en booronderzoek worden geen archeologische
waarden meer binnen het plangebied verwacht. Een archeologisch vervolgonderzoek wordt
niet noodzakelijk geacht.
Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in deze de
gemeente Winsum. Zij zal naar aanleiding van dit advies een besluit nemen over het al dan niet
uitvoeren van archeologisch vervolgonderzoek.
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 Winsum.
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Bijlage 3 Informatie uit Archis

ArGeoBoor rapport 1349: bijlage 3
Opdrachtgever: Rombou.

Geomorfologie, AMK-terreinen, waarnemingen, vondst- en onderzoeksmeldingen
Winsumerstraatweg 7

232004 / 593669

434839
6895

3K27

408203
1182

11-02-2015

26546

238369

ArGeoBoor

Legenda

58479

ONDERZOEKSMELDINGEN
VONDSTMELDINGEN

3K27

WAARNEMINGEN

2M48

1184
444494

32173
39803

MONUMENTEN

T

3K27

archeologische waarde

11671

3K27

410574
23204
23247

3K27

hoge archeologische waarde

6832

zeer hoge archeologische waarde
zeer hoge arch waarde, beschermd

2M48

TOP10 ((c)TDN)

421781
2144160897
6893

GEOMORFOLOGIE ((c)Alterra)

T

3K27

238653
274036

PLAATSNAMEN

300471
5256

Wanden

5319

2M34

Hoge heuvels en ruggen
Terpen

6288
2M34

Hoge duinen

12174
2556
410304
12572

2R11

Plateaus

2M48

Terrassen
Plateau-achtige vormen

38832

2M34

Waaiervormige glooiingen

64857

Niet-waaiervormige glooiingen

3K27

300456

Lage ruggen en heuvels

3K27

444265
6874
274005
6873T
443523

5336

Garnwerd
443296

1214
300487

Welvingen

T

Vlakten
Laagten

5416
T

Ondiepe dalen

39771

41509
41510
6283

2M34

B

238004
473T
24639
437151
300484

3K27

5275

Diepe dalen

T62146
6733

1212

62464

Matig diepe dalen

300486
1213

Water

300485

Bebouwing
Overig (Dijken etc)

6878
6875

5410

435232
13000
5412T 11647
424341
5337
11648

3K27

6280

8766

300475
1211
T 6886

3K27

300482
300483
1210
T

0

2R11

1 km

55539

45476

443557
62976
6285

227998 / 590289

56590
57376

28909
420177
444263
8769
T

11070
1209
300481
45140

B

64756

N
18449

Archis2

Bijlage 4 boorstaten.
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Boring 1

RD-coördinaten: 230237/591949

mv (cm)
0
30
50

50

80

Klei, sterk siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend,
kalkloos, opgebracht
Klei, matig siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkloos, puinspikkel
Klei, matig siltig, grijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkloos
Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, matig roesthoudend, kalkrijk, veel
dunne zandbandjes

100
130

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk, veel dunne zandbandjes

150

200
220

Boring 2

RD-coördinaten: 230234/591926

mv (cm)
0
20

Klei, sterk siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend,
kalkloos, opgebracht

45

Klei, matig siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, kalkloos, geroerd

70

Klei, matig siltig, grijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkloos

50

Klei, uiterst siltig, grijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne
zandbandjes

100

Klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne zandbandjes
150
170

200

250

300

300

Boring 3

RD-coördinaten: 230235/591907

mv (cm)
0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend,
opgebracht
40

50

60

90

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend,
weinig houtskool, geroerd
Klei, matig siltig, grijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkloos, enkele dunne
zandbandjes
Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele
dunne zandbandjes

100

Klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes
150

160

200

200

Boring 4

RD-coördinaten: 230212/591915

mv (cm)
0
15

50

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, bouwvoor
Klei, matig siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkloos
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkloos

90

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

100

Klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, weinig plantenresten, enkele dunne zandbandjes
150

200

160

200

Boring 5

RD-coördinaten: 230214/591933

mv (cm)
0
15

Klei, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, bouwvoor
Klei, matig siltig, grijs, ondergrens diffuus, kalkloos

50
70

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele
dunne zandbandjes
Klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne zandbandjes

100
130

150

200

200

Boring 6

RD-coördinaten: 230216/591952

mv (cm)
0
15

Klei, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkloos, bouwvoor

45

Klei, matig siltig, grijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkloos

50
80

Klei, matig siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkloos
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, enkele
dunne zandbandjes

100

Klei, sterk siltig, grijs, , kalkrijk, enkele dunne zandbandjes
150

200

150

200

