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Samenvatting 

In opdracht van Boermarke Rolde i.s.m. Rolder Historisch Gezelschap en Dorpsbelangen Rolde, 

heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie 

zandverstuiving in het Boerbos te Rolde (Gemeente Aa en Hunze). Het is de bedoeling om de 

zandverstuiving te herstellen naar de situatie zoals deze geweest is in de dertiger jaren van de 

vorige eeuw. Om dit tot stand te brengen is het noodzakelijk om de bovengrond af te plaggen. 

Afplagwerkzaamheden kunnen schadelijk zijn voor eventuele archeologische resten die zich 

nabij de oppervlakte bevinden.  

Uit de archeologische verwachtingskaart van de Gemeente Aa en Hunze blijkt dat de 

zandverstuiving is gekarteerd als een natuurlijke laagte met een hoge archeologische 

verwachting. Rondom de laagte is het gebied gekarteerd als zone met een hoge verwachting. 

Op basis van het archeologische beleid van de gemeente Aa en Hunze en in overleg met de 

adviseur van de Gemeente, het LIBAU, is ervoor gekozen om in eerste aanleg een verkennend 

archeologisch booronderzoek uit te voeren. 

 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat het centrum van de kuil is uitgeblazen tot 

op het keizand. Hierdoor komt grind aan de oppervlakte voor. Langs de rand van de kuil ligt 

dekzand waar langs de uiterste randen nog restanten van podzolbodems kunnen voorkomen. 

Het gaat met name om resten van Bh horizonten. De losgepakte A en E horizonten zijn 

gevoeliger voor erosie en deze zijn niet aangetroffen in de kuil. Langs de kuil liggen 

stuifduinen. De stuifzandlaag is circa 1 meter dik. Hieronder zijn nog behoorlijk gave 

podzolgronden aanwezig met AE en E horizonten in dekzand. In de intacte podzolbodem 

kunnen nog archeologische resten verwacht worden. 

 

Het afplaggen legt een klein deel van het archeologische niveau langs de uiterste rand van de 

kuil bloot. Mochten hier archeologische resten aanwezig zijn dan zullen deze worden 

aangetast. Echter de oppervlakte waarover het archeologisch niveau (de top van het dekzand 

met podzolbodem) komt bloot te liggen is erg klein en bovendien erg verspreid. Het betreft 

immers slechts een smalle strook in de steilrand op de overgang van hoog naar laaag. De kans 

dat hierbij daadwerkelijk archeologische resten worden aangetast wordt derhalve zeer klein 

geacht. 

 

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 Aa en Hunze. 

Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

Gemeente Aa en Hunze. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie 

besluit nemen over deze aanbeveling.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Boermarke Rolde i.s.m. Rolder Historisch Gezelschap en Dorpsbelangen Rolde, 

heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie 

zandverstuiving in het Boerbos te Rolde (Gemeente Aa en Hunze). Het is de bedoeling om de 

zandverstuiving te herstellen naar de situatie zoals deze geweest is in de dertiger jaren van de 

vorige eeuw. Om dit tot stand te brengen is het noodzakelijk om de bovengrond af te plaggen. 

Afplagwerkzaamheden kunnen schadelijk zijn voor eventuele archeologische resten die zich 

nabij de oppervlakte bevinden. Als gevolg van het verwijderen van de humeuze bovengrond 

zal verdere erosie plaatsvinden door: bodemvorming, bioturbatie en verstoring door 

menselijke activiteiten.  

Uit de archeologische verwachtingskaart van de Gemeente Aa en Hunze blijkt dat de 

zandverstuiving is gekarteerd als een natuurlijke laagte met een hoge archeologische 

verwachting. Rondom de laagte is het gebied gekarteerd als zone met een hoge verwachting. 

Op basis van het archeologische beleid van de gemeente Aa en Hunze en in overleg met de 

adviseur van de Gemeente, het LIBAU, is ervoor gekozen om in eerste aanleg een verkennend 

archeologisch booronderzoek uit te voeren.  

Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op in augustus 2015. 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: 

 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? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?  

                                                           
1
 Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013 



ArGeoBoor rapport 1382. Rolde, herstel zandverstuiving in het Boerbos. 
Opdrachtgever:  Boermarke Rolde, Historisch Gezelschap Rolde en Dorpsbelangen Rolde 

1.3 Administratieve data 

Projectnaam Herstel zandverstuiving in het Boerbos te Rolde 
Toponiem: Boerbos Nijlanderstraat 
Plaats Rolde 
Provincie: Drenthe 
Gemeente: Aa en Hunze 
Kadastrale nummer R 01461 
Opdrachtgever: Boermarke Rolde i.s.m. Rolder Historisch Gemeenschap en 

Dorpsbelangen Rolde 
Contactpersoon:  dhr. L.J. Lesschen 
T 0592-242917 / 06-12968752 

Bevoegd gezag: Gemeente Aa en Hunze 
Postbus 93 
9460 AB Gieten 

Adviseur Bevoegd 
gezag 

LIBAU 
Hoge der A 5 
9712 AC Groningen 
Mevr. M. Montforts 
T: 050-3126545 

Centrum Coördinaat 
plangebied 

239090/555588 

Oppervlakte: Circa 5.300 m2 
Kaartblad: 12D 
Onderzoeksmeldingsnr.  3296858100 

1.4 Beschrijving plangebied 

Het plangebied bevindt zich ten zuidwesten van de kern van Rolde, ten zuiden van de 

sportvelden, grenzend aan de tennisbaan in het noorden. In het westen ligt gescheiden door 

een strook bos de Nijlanderstraat. Ten westen en zuiden van de zandverstuiving  is bos 

aanwezig. 

Het plangebied bestaat uit een stuifzandkuil met in het laagste gedeelte, dat ligt op circa 13,2 

m +NAP, een zandvlakte. Rondom de zandvlakte is een strook begroeid met gras en struiken 

aanwezig. De kuil wordt begrensd door een steilrand. Buiten de steilrand komen stuifduinen 

voor (circa 16,2 M +NAP).2 Het hoogteverschil is maximaal circa drie meter. 

1.5 Voorziene ontwikkeling 

In het plangebied is men voornemens om de bodem af te plaggen, bomen te verwijderen etc. 

Een overzicht met de voorziene werkzaamheden is opgenomen in bijlage 1.3  

                                                           
2
 http://ahn.geodan.nl/ahn/AHN-2 

3
 Heitman 2015 
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.4 
 

Afbeelding 2. Detailkaart van het plangebied op een kaart op basis van het AHN-2 met 
boorpunten.5 

                                                           
4
 Kadaster 2012 
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2 Archeologische verwachting 

Het plangebied ligt in een stuifzandgebied. Stuifzand is een relatief jonge afzetting en bestaat 

uit door de wind verplaatst dekzand. Na de vorming van het stuifzand heeft er op het stuifzand 

geen bewoning meer plaatsgevonden. Stuifzand afzettingen hebben een lage archeologische 

verwachting. 

In de stuifkuilen waar als gevolg van winderosie het dekzand verdwenen is, geldt eveneens een 

lage archeologische verwachting. Uitzondering hierop zijn bewoningssporen uit het midden 

paleolithicum, die ook verwacht kunnen worden op de keileemafzettingen. 

Echter als stuifzand een deklaag vormt op de oudere dekzandlaag dan heeft het een 

beschermende werking, hetgeen juist gunstig is voor de conservering van eventueel aanwezige 

vindplaatsen. De archeologische verwachting is derhalve laag in het midden van de stuifkuil 

waar naar verwachting het dekzand is verdwenen. Langs de randen van de kuil kan het 

dekzand zijn afgedekt en geldt de archeologische verwachting voor het dekzand. Langs de rand 

van de stuifkuil op de overgang van hoog naar laag zal de oude dekzandlaag aan de 

oppervlakte liggen. 

In de top van het dekzand kunnen archeologische resten voorkomen uit het laat paleolithicum 

tot en met de nieuwe tijd. Op basis van de beleidskaart is de archeologische verwachting dan 

hoog.6 Verwacht wordt dat zich in het dekzand een podzolbodem heeft gevormd.  

3 Verkennend booronderzoek 

3.1 Methode 

Verspreid in het plangebied zijn 7 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7 

cm. Er is gestreefd om tot minimaal 30 cm in de C-horizont van het dekzand 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  

De boringen 1, 3 en 5 zijn geplaatst in het hoge deel rondom de kuil. De overige boringen zijn 

geplaatst het lagere deel van de kuil onder aan de steilrand. De boorlocaties zijn in het veld 

ingemeten met een DGPS en zijn aangegeven op afbeelding 2. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
5
 Huisman Gemert 2014 

6
 Van Putten e.a. 2015 

7
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 

8
 Bakker en Schelling 1989 

9
 Bosch 2007 



ArGeoBoor rapport 1382. Rolde, herstel zandverstuiving in het Boerbos. 
Opdrachtgever:  Boermarke Rolde, Historisch Gezelschap Rolde en Dorpsbelangen Rolde 

3.2 Resultaten en interpretatie 

Veldinspectie 

Een oppervlaktekartering was mogelijk, maar in de kuil is ook materiaal van elders aangevoerd. 

Er lagen onder andere glas, puin en andere zaken in de stuifkuil. Vondsten uit de stuifkuil zijn 

derhalve niet betrouwbaar als archeologische indicator. De hoogtekaart op basis van het AHN-

2 komt goed overeen met de werkelijkheid. 

Verkennend booronderzoek 

De boorstaten en twee profielen zijn opgenomen in bijlage 2.  

In de boringen 1, 3 en 5 op de hooggelegen rand van de kuil is een laag stuifzand van circa 1,0 

meter dikte aangetroffen. Het stuifzand is zeer fijn en kenmerkt zich door het voorkomen van 

humeuze laagjes. De laag is licht geel en grijsbruin van kleur. Hieronder ligt dekzand. In boring 

1 is in het dekzand geen podzolbodem aangetroffen. In de boringen 3 en 5 is onder het 

stuifzand wel een podzolbodem aangetroffen in de vorm van (A)E- en Bh horizonten. 

In de boringen in het laaggelegen gedeelte is geen stuifzand aangetroffen, maar ligt het 

dekzand aan het maaiveld. In de boringen 4 en 6 is geen restant van een podzolbodem meer 

aanwezig. In boring 2 leek sprake van een restant van een Bh horizont, maar in enkele steken 

met de zandguts hieromheen bleek de grens erg scherp en is het, gezien de hoogteligging, 

aannemelijk dat het om verstoring  of opgebrachte grond gaat. In boring 7 is een restant van 

een Bh horizont in het dekzand gekarteerd. Op 30 cm –mv ging het dekzand over in keizand. 

Op basis van de lage ligging van boring 7 is dit vreemd. Niet uitgesloten wordt dat het gaat om 

een oude roestlaag als gevolg van waterstagnatie op het nabij gelegen keileem. 

De natuurlijke podzolbodem kan op basis van de boringen 1, 3 en 5, geplaatst op de hoge rand 

langs de kuil, verwacht worden vanaf 15,7 tot 15,25 m + NAP.  Dit is nog ver boven de bodem 

van de stuifkuil (zie ook bijlage 2, de profielen). Uit afbeelding 2 blijkt dat dit slechts een smalle 

strook betreft langs de rand van de kuil. 

Boring Maaiveld 
m +NAP 

Top podzol  
m +NAP 

Onderzijde 
podzol 
m +NAP 

1 16,2 15,3  15,25 

3 16,5 15,45 15,3 

5 16,5 15,7 15,35 

 

Archeologische indicatoren 

Bij het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.  
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4 Conclusies  

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt?  

Het plangebied betreft een stuifkuil en enkele kleine delen van de hoge rand die 

eromheen ligt. Het centrum van de kuil is uitgeblazen tot op het keizand. Hierdoor 

komt grind aan de oppervlakte voor. Buiten het laagste deel van de kuil ligt dekzand 

aan de oppervlakte. Op de hoogten langs de kuil liggen stuifduinen. De stuifzandlaag is 

circa 1 meter dik. Hieronder zijn nog behoorlijk gave podzolgronden aanwezig met AE 

en E horizonten in dekzand. In de steilrand op de overgang van hoog naar laag zal de 

podzolbodem aanwezig zijn. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

De podzolbodems komen voor op een hoogte tussen 15,2 en 15, 7 m + NAP. Slechts in 

een smal gedeelte langs de steilrand van de kuil en onder het stuifzand is dit niveau te 

verwachten. Op dit niveau kunnen nog archeologische resten aanwezig zijn. In het 

grootste deel van de kuil is het archeologische niveau door erosie verloren gegaan. 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 
Vooralsnog geldt een brede archeologische verwachting voor de periode laat-

paleolithicum tot in de nieuwe tijd. Het niveau kan verwacht worden langs de uiterste 

rand van de kuil nabij het maaiveld en onder de stuifduinen op circa 100 cm onder het 

maaiveld. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Het afplaggen legt het archeologische niveau langs de uiterste (steil)rand van de kuil 

bloot. Mochten hier archeologische resten aanwezig zijn dan zullen deze worden 

aangetast. Echter de oppervlakte waarover het archeologisch niveau (de top van het 

dekzand met podzolbodem) komt bloot te liggen is erg klein en bovendien erg 

verspreid. Het betreft slechts een smalle strook. De kans dat hierbij archeologische 

resten worden aangetast wordt derhalve zeer klein geacht. 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Gezien het geringe risico dat archeologische resten daadwerkelijke worden aangetast 

wordt een archeologisch vervolgonderzoek niet nodig geacht. 
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5 Aanbeveling 

Het wordt aanbevolen om geen archeologische vervolgonderzoek uit te voeren in het 

plangebied. 

 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

Gemeente Aa en Hunze. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie 

besluit nemen over deze aanbeveling. 

 

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan 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 Aa en 

Hunze. 
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Bijlage 1. Voorziene werkzaamheden 

 
Bron: Heitman 2015 
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Bijlage 2. Boorstaten en profielen 

Coördinaten van de boorpunten. 

x 
coördinaat 

y coördinaat NAP boornr. 

239100,79 555630,89 16,19 1 

239089,00 555607,07 14,6 2 

239074,25 555586,78 16,5 3 

239111,95 555583,36 14,4 4 

239096,80 555555,08 16,5 5 

239138,88 555567,28 13,9 6 

239165,09 555589,12 14,2 7 



Rolde Stuifzand

mv (cm)    NAP(m) 
0 16,19 

mv (cm)    NAP(m) 

50 15,69 

mv (cm)    NAP(m) 

100 15,19 

Boring 1       RD-coördinaten: 239101/555631 

5 
 strooisellaag 

50 
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, stuifzand 

90 

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, lichtgeel, scherpe ondergrens, humeuze laagjes; stuifzand 

95 
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, ae 
horizont dekzand? 

120 

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, lichtgeel, c horizont dekzand 

mv (cm)    NAP(m) 
0 14,6 

mv (cm)    NAP(m) 

50 14,1 

Boring 2       RD-coördinaten: 239089/555607 

10 Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, bh horizont of 
geroerd ivm 4x zandguts geen bh 

70 

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, lichtgeel, c horizont dekzand 

mv (cm)    NAP(m) 
0 16,5 

mv (cm)    NAP(m) 

50 16 

mv (cm)    NAP(m) 

100 15,5 

mv (cm)    NAP(m) 

150 15 

Boring 3       RD-coördinaten: 239074/555587 

20 
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs/bruin, scherpe ondergrens, a horizont, 
slecht ontwikkeld 

105 

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, stuifzand, c horizont 

115 

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, scherpe ondergrens, e horizont 
dekzand 

130 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, b-
horizont dekzand, goed ontwikkeld 

150 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, c horizont dekzand 

Boring 4       RD-coördinaten: 239112/555583 



Rolde Stuifzand

mv (cm)    NAP(m) 
0 14,4 

mv (cm)    NAP(m) 

50 13,9 

mv (cm)    NAP(m) 

100 13,4 

Boring 4       RD-coördinaten: 239112/555583 

10 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, 
opgebracht 

90 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, vlekken licht grijs ; 
humeuze vlekken; geroerd 

120 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/wit, matig roesthoudend, c horizont dekzand 

mv (cm)    NAP(m) 
0 16,5 

mv (cm)    NAP(m) 

50 16 

mv (cm)    NAP(m) 

100 15,5 

mv (cm)    NAP(m) 

150 15 

Boring 5       RD-coördinaten: 239097/555555 

10 Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs/zwart, scherpe ondergrens, 
strooisellaag /a horizont 

80 

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, humeuze laagjes; 
stuifzand 

100 

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, ae horizont 
dekzand 

115 

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, bh 
horizont dekzand 

120 

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, bc horizont dekzand 
140 

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donkergeel, c horizont dekzand 

mv (cm)    NAP(m) 
0 13,9 

mv (cm)    NAP(m) 

50 13,4 

Boring 6       RD-coördinaten: 239139/555567 

5 
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, a 
horizont 

30 

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donkergeel, c horizont dekzand 

60 

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, zwak roesthoudend, stenen c horizont 
keizand 



Rolde Stuifzand

mv (cm)    NAP(m) 
0 14,2 

mv (cm)    NAP(m) 

50 13,7 

Boring 7       RD-coördinaten: 239165/555589 

5 
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs/zwart, scherpe ondergrens, a horizont 15 

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, onscherpe ondergrens, bh horizont 
dekzand  

30 

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, c horizont dekzand 

60 

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, lichtgrijs/bruin zwak roesthoudend, c horizont keizand 



Rolde Stuifzand



 
ArGeoBoor rapport 1382 bijlage 2: Boorstaten en profielen 
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