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Samenvatting
In opdracht van Dhr. A. Diekema heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd voor de locatie van twee te graven sloten in perceel N138 te Losdorp (Gemeente
Delfzijl). Bij de graafwerkzaamheden wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit mogelijk
nog niet eerder gebeurd is. Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verloren gaan.
Uit de archeologische beleidskaart van de gemeente Delfzijl blijkt dat het plangebied voor een
deel ligt in een zone met een hoge- en deels ligt in een zone met een lage archeologische
verwachting. Het onderzoek vindt plaats in het kader van een omgevingsvergunning.
De te graven sloten liggen deels in een voormalige kweldervlakte en kwelderwal (oostzijde),
die gevormd is vanaf de ijzertijd tot aan de bedijking in de late middeleeuwen. De
zuidwesthoek van de te graven sloten liggen in laaggelegen natuurlijke restgeulen en hebben
een lage verwachting. Alleen het oostelijke deel van de oostelijke watergang komt door een
zone waar sprake is van een kwelderwal. Op basis van de aardkundige en archeologische
informatie is er een kans op het aantreffen van archeologische resten in het gebied uit de
periode late ijzertijd tot in de nieuwe tijd. Op basis van kaartmateriaal worden er geen resten
van de afgelopen 200 jaar verwacht. Vooralsnog zijn vindplaatsen in de directe omgeving
beperkt tot de tot op heden goed herkenbare terpen op de kwelderwallen. Voor de
kweldervlakte wordt de dichtheid aan archeologische resten laag ingeschat en het zal dan met
name gaan om greppelpatronen ten behoeve van het ontwateren van de kwelder. De
kwelderwal in de oostzijde krijgt een hoge archeologische verwachting, hier kunnen ook resten
van nederzettingen worden verwacht.
Bij de aanleg van de oostelijke sloot wordt de bodem voornamelijk geroerd op plaatsen waar
dit al eerder gebeurt is. Archeologische resten worden hier niet of nauwelijks bedreigd. De
westelijke sloot gaat over een lengte van circa 110 meter door een tot op heden ongeroerde
kweldervlakte. De kans dat hierbij behoudenswaardige archeologische resten doorsneden
worden, wordt gezien de geringe lengte (110 meter) en breedte (3 meter) van de sloot klein
geacht. Wel is het reëel dat een eventueel oud greppelsysteem doorsneden wordt. Eventuele
schade aan het archeologisch erfgoed is hierbij gering, omdat de slootbreedte gering is.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het archeologisch erfgoed bij het aanleggen van de twee
watergangen niet bedreigd wordt. Wel kunnen eventuele greppels uit de periode late ijzertijd
tot in de nieuwe tijd worden aangesneden.
Het wordt geadviseerd om na het graven van de watergangen een archeologische inspectie
van de slootkanten te laten uitvoeren en eventuele waarnemingen te documenteren om zo
meer te weten komen over eventuele archeologische resten in deze kweldervlakte. Deze
kennis kan later weer gebruikt worden voor nader bepalen van het archeologisch beleid in dit
gebied.
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 Delfzijl.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Dhr. A. Diekema heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd voor de locatie van twee te graven sloten in perceel N138 te Losdorp (Gemeente
Delfzijl). Bij de graafwerkzaamheden wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit mogelijk
nog niet eerder gebeurd is. Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verloren gaan.
Uit de archeologische beleidskaart van de gemeente Delfzijl blijkt dat het plangebied voor een
deel ligt in een zone met een hoge- en deels in een zone met een lage archeologische
verwachting.1 Uit de toelichting bij deze beleidskaart blijkt dat in gebieden met een hoge
archeologische verwachting bij ingrepen met een oppervlakte groter dan 200 m2 in eerste
aanleg een archeologisch bureauonderzoek dient te worden uitgevoerd. Gebieden met een
lage archeologische verwachting vallen buiten deze verplichting.2 Het onderzoek vindt plaats in
het kader van een omgevingsvergunning.

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. 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?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.3.3

1

Gemeente Delfzijl 2012 (update archeologische beleidskaart)
Gemeente Delfzijl 2012 (herziening beleidskaart Delfzijl 2012)
3
Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013
2
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1.3

Administratieve data
Adres/toponiem:
Kadastrale nrs.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:

bevoegd gezag:
Coördinaten:
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeksnr.

2
2.1

Locatie Twee sloten in perceel N138 Losdorp
Bierum N138 Losdorp
Groningen
Delfzijl
Dhr. A. Diekema
Texandrilaan 26
7313 BB Apeldoorn
albertenmargriet@diekem-arkema.nl
T 0553-553042
Gemeente Delfzijl
Westelijke sloot: 251.797/599.072 251.836/598.882
Oostelijke sloot: 251.985/598.863 252.422/598.805
Lengte westelijke sloot circa 190 meter, breedte 3 meter
Lengte oostelijke sloot circa 435 meter , breedte 3 meter
7F
65706
53106

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
De te graven sloten liggen ten zuiden van de N33 en Schafferweg bij Losdorp. In de oostzijde
bevindt zicht het Oldenklooster. De percelen zijn in gebruik als akkerland.

Afbeelding 1. Ligging van de te graven sloten (paars) op een topografische kaart.4

4

Kadaster 2012
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2.2

Voorziene ontwikkeling
Ter plaatse worden twee sloten gegraven. De westelijk te graven sloot krijgt een lente van 190
meter en ligt min of meer noord-zuid. De oostelijk te graven sloot krijgt een lengte van 435
meter en ligt min of meer oost – west. Beide sloten zullen ongeveer 3 meter breed en circa 2,5
meter diep worden . Een schets van de werkzaamheden is opgenomen als 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
Een recente studie naar de ontstaansgeschiedenis van het Dollardlandschap heeft een serie
paleogeografische kaarten opgeleverd waarop ook het gebied ten noordoosten van Delfzijl op
staat aangegeven.

Afbeelding 2a: Paleogeografische kaart van het plangebied rond 500 voor Chr. met legenda.5
De kaarten geven een goed beeld van de ontwikkelingen in het landschap en de mogelijkheden
voor bewoning vanaf de bronstijd. Diepere niveaus worden bij het aanleggen van de
watergangen niet geroerd.

5

Vos en knol 2011, aangepast 2013
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Vijfhonderd voor Chr. lag, op basis van deze reconstructie, het plangebied nog in een
waddengebied dat onvoldoende hoog was opgeslibd om bewoond te kunnen worden (zie
afbeelding 2a). Ten zuiden van het plangebied ligt dan een smalle kwelderwal De lege.
Rond de Romeinse tijd en later maakte het plangebied deel uit van het kwelderlandschap in
een gebied waar geen ruggen of oevers zijn opgeworpen. In dit landschapstype zijn
vindplaatsen uit de Romeinse tijd bekend (zie afbeelding 2b). Na de Merovingische periode,
waarin de bewoning afnam, nam de bewoning in Karolingische periode weer toe,
landschappelijk veranderde er binnen nabij het plangebied weinig in deze periode. In de 11e of
12e eeuw vond de bedijking plaats kwam een einde aan de natuurlijke sedimentatie (zie
afbeeldingen 2c en 2d).

Afbeelding 2b. Paleogeografische kaart van 100 na Chr.6

Afbeelding 2c. Paleogeografische kaart van 800 na Chr.7

6
7

Vos en knol 2011, aangepast 2013
Vos en knol 2011, aangepast 2013
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Afbeelding 2d. Paleogeografische kaart van het gebied rond 1250 na Chr.8

Afbeelding 3. Hoogtekaart van de omgeving van het plangebied (groen) en legenda in meters
t.o.v. NAP.9
Op een hoogtekaart op basis van het AHN (= Actueel Hoogtebestand Nederland) zijn de
hoogteverschillen binnen en in de directe omgeving van het plangebied goed zichtbaar. (zie
afbeelding 3). De hogere delen van het landschap liggen rond 0.8 m + NAP en de lagere
(blauw-groene kleur) delen liggen rond 0,5m - NAP. Oude sloten en of greppelpatronen
tekenen zich duidelijk in de hoogtekaart af, alsmede de kronkelende natuurlijk gevormde
restgeulen van kreken, die als relicten in het landschap zijn achtergebleven. De oostelijk te
graven watergang komt te liggen in een lange smalle oost-west gelegen laagte. Uit oude
kaarten blijkt dat dit een (sub) recente gedempte watergang betreft (zie afbeelding 4) .
8
9

Vos en knol 2011, aangepast 2013
Actueel Hoogtebestand Nederland 2007-2012 (AHN 2)
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De westelijk watergang doorsnijd eveneens een oude watergang, maar doorsnijdt aan in de
noord- en zuidpunten iets hoger gelegen gebied. Ten noorden en in de oostzijde van het
plangebied zijn hoger gelegen kwelderwallen in het kaartbeeld te zien.
Uit de bodemkaart blijkt dat in het gebied knippige polderklei-vaaggronden voorkomen (code
gMn88C, geen afbeelding).10 De geomorfologische kaart geeft voor het plangebied een vlakte
van getijdeafzettingen aan.11 Uit boorgegevens uit het Dinoloket van een boring uitgevoerd
centraal in de oostelijk te graven watergang blijkt dat de bodem tot 314 cm-mv uit klei bestaat.
Daaronder komen tot 8,0 m-mv zandige kleilagen voor.12

3.3

Historische situatie
Het kweldergebied waarin het plangebied ligt, is doorlopend bewoond geweest vanaf
ongeveer de late ijzertijd tot op heden. Gezien de relatief lage ligging, met uitzondering van de
oostzijde van de oostelijke sloot, zal het gebied in ieder geval tot aan de bedijking in gebruik
geweest zijn als weidegebied. Het lijkt aannemelijk dat pas na de bedijking die grofweg in de
11e of 12e eeuw wordt geplaatst en na het graven van sloten en greppels er mogelijkheden
ontstonden voor akkerbouw in eerste aanleg op de hogere kwelderwallen en oevers van
kreken.
Op de bestudeerde oude kaarten uit de nieuwe tijd is geen bebouwing of een ander aanwijzing
aanwezig die zou kunnen duiden op archeologische resten nabij het plangebied.13 De oostelijke
sloot komt te liggen ter plaatse en ten noorden van de Stelterweg, een landbouwweg met aan
beide zijden sloten, die buiten gebruik is geraakt na circa 1970. De westelijke watergang
doorsnijdt een oude, gedempte watergang.

Afbeelding 4. Plangebied op een kaart van 1926.14

10

Alterra 1965-1995
Alterra 2003
12
Dinoloket 2014
13
Kadaster 1811-1831, Bonnebladen 1908, 1926, 1934, kadaster 1953, 1964, 1970 en 1982
14
Bureau voor Militaire Verkenningen 1926
11
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Afbeelding 5. Het plangebied op een uitsnede uit de Archeologische Monumentenkaart met
waarnemingen en onderzoeksmeldingen.15

3.4

AMK-terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen
Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed (RCE).16
Archeologische Monumentenkaart en waarnemingen (AMK) (zie afbeelding 5)
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een bekend AMK-terrein. Ook zijn nog geen
waarnemingen of vondstmeldingen binnen het plangebied bekent. Er is nog niet eerder
onderzoek uitgevoerd binnen het plangebied.
AMK-terrein 364: binnen 200 meter ten zuidoosten van de oostpunt van het plangebied liggen
de resten van het Oldenklooster. Het betreft een beschermd terrein van zeer hoge
archeologische waarde. Het is een terrein met een terp uit het begin van de jaartelling gelegen
in zandige klei op een kwelderrug in een voormalig kweldergebied. De wierde was
oorspronkelijk ovaal vormig met een afmeting van 200 tot 275 meter. De rechthoekige
structuur ontstond na de stichting van het klooster. Er moeten in ieder geval: een kerk, twee
kloostergebouwen, een abtshuis en een poort hebben gestaan, waarschijnlijk omringd door
een muur. In 1583 is het complex geplunderd en bij de reductie in 1594 is het complex
afgebroken. Aan het eind van de 19e eeuw zijn talrijke skeletten blootgelegd en
gebruiksvoorwerpen gevonden. Bij graafwerkzaamheden in het kader van projectplan 1997
werd een afvalput uit het begin van de jaartelling blootgelegd .

15
16

Archis 2014
Archis 2014
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Op 600 meter ten zuiden van het plangebied liggen twee AMK-terreinen:
AMK-terrein 11806: dit betreft een terrein met een terp. Er zijn inheems Romeinse
aardewerkfragmenten gevonden.
AMK-terrein 5590: dit betreft een verhoogde woonplaats met vermoedelijk resten van een
steenhuis. De hoogte is gedeeltelijk verlaagd voor het dichten van sloten die vroeger aanwezig
waren.
Waarneming 40093: op 220 meter ten zuidwesten van het plangebied is een waterput
waargenomen. Bij het platschuiven van een verhoging zijn de contouren van een waterput
tevoorschijn gekomen. Nadere gegevens ontbreken.
Onderzoeksmeldingen
Ten zuiden van het plangebied langs ’t Lege Maar heeft een bureauonderzoek plaatsgevonden.
Voor de delen met een hoge verwachting is een booronderzoek aanbevolen. De gebieden met
een lage verwachting zijn vrijgegeven (onderzoeksmeldingen 46349 en 55095) .
Op 440 meter ten westen van het plangebied heeft een bureauonderzoek plaatsgevonden,
waarbij geadviseerd is om geen vervolgonderzoek uit te voeren (onderzoeksmelding 35781).
Ten noordoosten van het plangebied is eveneens een bureauonderzoek uitgevoerd. Bij het
uitgraven van een sloot werd een vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht
(onderzoeksmelding 49169).
Onderzoeksmelding 51557 betreft het dempen van twee sloten en het hergraven van drie
nieuwe sloten. Een vervolgonderzoek werd niet noodzakelijk geacht.
Onderzoeksmelding 25958 heeft betrekking op een bureauonderzoek i.v.m. een te graven
waterleiding. Voor gebieden met een hoge verwachting werd een karterend booronderzoek
aanbevolen.
Archeologische beleidsadvieskaart

Afbeelding 6. Plangebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente Delfzijl.17

17

Gemeente Delfzijl 2012
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Uit de archeologische beleidskaart van de gemeente Delfzijl blijkt dat het plangebied ligt in een
zone met een hoge (noord- en oostzijde) en lage (zuidwesthoek) archeologische verwachting
(zie afbeelding 6). De hoge archeologische verwachting (roze) is gebaseerd op het voorkomen
van hogere kwelderafzettingen. De voormalige geulen en afgegraven zones hebben een lage
verwachting.

4

Archeologische verwachting
Voor de hooggelegen kwelderafzettingen geldt dat bewoning mogelijk was en in de omgeving
is aangetoond vanaf de late ijzertijd. De bewoning heeft zich gecontinueerd tot op heden. De
tot op heden bekende vindplaatsen in de omgeving betreffen terpen. Overslibde
vlaknederzettingen zijn tot op heden in de directe omgeving (nog) niet aangetroffen, mogelijk
dat de waterput, aangetroffen ten westen van het plangebied, een aanwijzing hiervoor is.
De laaggelegen restanten van getijdengeulen hebben een lage archeologische verwachting.
Er zijn op basis van: oude kaarten, archeologische gegevens en bodemkundige kartering nog
geen vindplaatsen binnen het of grenzend aan het plangebied bekend.
De oostelijk te graven watergang komt te liggen ter plaatse van een, na circa 1970 buiten
gebruik geraakte, landbouwweg met twee sloten daarlangs. De nieuwe sloot zal grotendeels in
reeds verstoorde grond van de oude sloot worden aangelegd.
Voor de westelijke watergang geldt dat deze schuin door een eveneens gedempte sloot loopt
en alleen in de noordwestpunt en zuidoostpunt door nog niet vergraven kweldervlakte wordt
gegraven.
De verwachting voor een nederzettingsresten op de kweldervlakte is middelhoog en op de
kwelderwal en oever is deze verwachting hoog. Eventuele overslibde vlaknederzettingen op de
kwelder worden gekenmerkt door zogenaamde ‘vuile’ lagen. Een humeuze kleilaag (eventueel
afgewisseld met dunne schone kleilagen) met archeologische indicatoren als bot, aardewerk
en houtskoolfragmenten, fosfaatvlekken etc. Voor de kweldervlakte geldt wel een hoge
verwachting op het aantreffen van oude greppelsystemen.

5

Conclusies




Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het plangebied
ligt?
De te graven sloten liggen deels in een voormalige kweldervlakte en kwelderwal (oostzijde),
die gevormd is vanaf de ijzertijd tot aan de bedijking in de late middeleeuwen. De
zuidwesthoek van de te graven sloten liggen in laaggelegen natuurlijke restgeulen en
hebben een lage verwachting. Alleen het oostelijke deel van de oostelijke watergang komt
door een zone waar sprake is van een kwelderwal. Echter, de oostelijke sloot wordt in zijn
geheel aangelegd ter plaatse van een in het verleden gedempte sloot. Er is hier slechts een
beperkte ‘nieuwe’ bodemverstoring voorzien. De westelijke watergang wordt over een
lengte van circa 110 meter gegraven in een ongeroerde kweldervlakte.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Op basis van de aardkundige en archeologische informatie is er een kans op het aantreffen
van archeologische resten in het gebied uit de periode late ijzertijd tot in de nieuwe tijd.
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Op basis van kaartmateriaal worden er geen resten van de afgelopen 200 jaar verwacht.
Vooralsnog zijn vindplaatsen in de directe omgeving beperkt tot de tot op heden goed
herkenbare terpen op de kwelderwallen. Voor de kweldervlakte wordt de dichtheid aan
archeologische resten laag ingeschat en het zal dan met name gaan om greppelpatronen ten
behoeve van het ontwateren van de kwelder. De kwelderwal in de oostzijde krijgt een hoge
archeologische verwachting, hier kunnen ook resten van nederzettingen worden verwacht.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Archeologische resten kunnen direct onder de huidige bouwvoor aanwezig zijn en kunnen
gekenmerkt worden door een humeuze laag met brokjes houtskool, aardewerk, verbrande
leem, fosfaatvlekken etc.
Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem?
Ter plaatse van de te graven oostelijke sloot is de bodem geroerd door een in het verleden
reeds gegraven (en weer gedempte) sloot. De nieuw te graven westelijke sloot doorsnijdt
eveneens een oude sloot, waar de bodem reeds verstoord is. Verwacht wordt verwacht dat
de bodem tot 30 cm –mv bestaat uit de huidige bouwvoor.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Bij de aanleg van de oostelijke sloot wordt de bodem voornamelijk geroerd op plaatsen
waar dit al eerder gebeurt is. Archeologische resten worden hier niet of nauwelijks bedreigd.
De westelijke sloot gaat over een lengte van circa 110 meter door een tot op heden
ongeroerde kweldervlakte. De kans dat hierbij behoudenswaardige archeologische resten
doorsneden worden, wordt gezien de geringe lengte (110 meter) en breedte (3 meter) van
de sloot klein geacht. Wel is het reëel dat een eventueel oud greppelsysteem doorsneden
wordt. Eventuele schade aan het archeologisch erfgoed is hierbij gering, omdat de
slootbreedte gering is.

Aanbeveling
Het archeologisch erfgoed wordt bij het aanleggen van de twee watergangen zeer beperkt
bedreigd. Wel kunnen eventuele greppels uit de periode late ijzertijd tot in de nieuwe tijd
worden aangesneden.
Het wordt aangeraden om na het graven van de watergangen een archeologische inspectie
van de slootkanten te laten uitvoeren en eventuele waarnemingen te documenteren om zo
meer te weten komen over eventuele archeologische resten in deze kweldervlakte. Deze
kennis kan later weer gebruikt worden voor nader bepalen van het archeologisch beleid in dit
gebied.
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 Delfzijl.
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Bijlage 1. Ontwerptekening
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