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Samenvatting
In opdracht van Maatschap Topper heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend
booronderzoek uitgevoerd op de locatie Streek 17 te Gieterveen (Gemeente Aa en Hunze). Het
is de bedoeling om het bestaande bouwblok uit te breiden met circa 8.500 m2 n het kader van
toekomstige bedrijfsuitbreiding. Uit de archeologische beleidsadvieskaart van de Gemeente Aa
en Hunze blijkt dat de Streek 17 ligt in een dekzandgebied met een middelhoge (westzijde) en
lage archeologische verwachting (oostzijde). In gebieden met een middelhoge archeologische
verwachting is een verkennend booronderzoek noodzakelijk bij ingrepen groter dan 1.000 m2
en dieper dan 0,3 m –mv. In zones met een lage archeologische verwachting is geen
archeologisch onderzoek noodzakelijk. De beleidsadvieskaart is opgenomen in afbeelding 2.
Op basis van het archeologische beleid van de gemeente Aa en Hunze is ervoor gekozen om in
eerste aanleg een verkennend archeologisch booronderzoek uit te voeren.
De volgende archeologische verwachting is opgesteld. Indien intacte dekzandafzettingen, die
gekenmerkt worden door een podzolgrond, aanwezig zijn dan bestaat er een kans op de
aanwezigheid van vindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum binnen het
plangebied. De kans op bodemverstoring door diepwoelen en ploegen wordt groot gezien het
gebruik van de grond als akkerland groot geacht
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem als gevolg van grondbewerking
sterk geroerd is. Op basis van het verkennend booronderzoek worden binnen het plangebied
geen behoudenswaardige archeologische resten meer verwacht.
Het wordt geadviseerd om geen archeologisch vervolgonderzoek binnen het plangebied uit te
voeren.
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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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Maatschap Topper heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend
booronderzoek uitgevoerd op de locatie Streek 17 te Gieterveen (Gemeente Aa en Hunze, zie
afbeelding 1). Het is de bedoeling om het bestaande bouwblok uit te breiden met circa 8.500
m2 n het kader van toekomstige bedrijfsuitbreiding.
Uit de archeologische beleidsadvieskaart van de Gemeente Aa en Hunze blijkt dat de Streek 17
ligt in een dekzandgebied met een middelhoge (westzijde) en lage archeologische verwachting
(oostzijde). In gebieden met een middelhoge archeologische verwachting is een verkennend
booronderzoek noodzakelijk bij ingrepen groter dan 1.000 m2 en dieper dan 0,3 m –mv. In
zones met een lage archeologische verwachting is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.
De beleidsadvieskaart is opgenomen in afbeelding 2.
Op basis van het archeologische beleid van de gemeente Aa en Hunze is ervoor gekozen om in
eerste aanleg een verkennend archeologisch booronderzoek uit te voeren.
Het booronderzoek is uitgevoerd in september2015 conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA), versie 3.3.1

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.2
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Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013
Kadaster 2012
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Afbeelding 2. Plangebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente Aa en Hunze.

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. Indien intacte bodems aanwezig zijn wordt een
karterend onderzoek uitgevoerd om na te gaan of zich archeologische indicatoren binnen het
plangebied bevinden. 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?
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1.3

Administratieve data
Projectnaam
Toponiem:
Plaats
Provincie:
Gemeente:
Kadastrale nummer
Opdrachtgever:

Bevoegd gezag:
Centrum Coördinaat plangebied
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoeksmeldingsnummer

1.4

Streek 17
Streek
Gieterveen
Drenthe
Aa en Hunze
K 00342 en K 00340
Maatschap Topper
Streek 17
9511 PJ Gieterveen
Gemeente Aa en Hunze
253932/561052
2
Circa 8.500 m
12H
3973312100

Beschrijving plangebied
De Streek nr. 17 ligt oosten van Gieterveen. Het plangebied betreft een strook land ten
noorden en oosten van het huidige bouwblok. De grond is momenteel in gebruik als akkerland
(zie afbeelding 3). Het plangebied ligt op circa 3,0 m +NAP.3

1.5

Voorziene ontwikkeling
Vooralsnog bestaan de plannen uit de bouw van een akkerbouwloods voor de stalling van
machines en materiaal en de gekoelde opslag van aardappelen. Deze akkerbouwloods is
voorzien aan de noordzijde van het bestaande bouwblok. Daarnaast zijn er plannen voor een
derde pluimveestal ten noordoosten van het bestaande bouwblok (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3. Nieuw te bouwen akkerbouwloods en pluimveestal.

3

AHN-2 2007-2012
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Afbeelding 4. Kaart van het plangebied met boorpunten.4

2

Archeologische verwachting
Het plangebied ligt in het veenkoloniale gebied van Drenthe en Groningen op een lage
dekzandrug ten oosten van het Hunzedal. In dit gebied is landschappelijk en archeologisch
onderzoek verricht door de heer Groenendijk. 5 Uit dit onderzoek is gebleken dat op
gepodzoliseerde dekzandruggen en kopjes vindplaatsen voorkomen uit met name het laat
paleolithicum en vroege en midden mesolithicum. Om onbekende redenen zijn geen
vindplaatsen uit latere perioden bekend tot aan de veenbedekking vanaf ongeveer het
midden-neolithicum. Gedurende lange tijd heeft in het plangebied een dikke veenlaag
gelegen. De ontginning van het veen is ter plaatse gebeurd rond 1500.6 Gieterveen wordt voor
het eerst genoemd in 1458 en is ontstaan langs een zijstroompje van de Hunze in het westen.7
Rond 1800 was het gebied ten oosten van Gieterveen nog grotendeels niet afgegraven. Met
het afgraven van het veen na 1800 zijn vondsten in het veen verloren gegaan. Na het afgraven
van het veen is het dekzand landschap weer aan de oppervlakte komen ten liggen. Het huidige
plangebied is in de nieuwe tijd onbebouwd geweest.8
Indien intacte dekzandafzettingen, die gekenmerkt worden door een podzolgrond, aanwezig
zijn dan bestaat er een kans op de aanwezigheid van vindplaatsen uit het laat-paleolithicum en
mesolithicum binnen het plangebied. De kans op bodemverstoring door diepwoelen en
ploegen wordt groot gezien het gebruik van de grond als akkerland groot geacht.

4

Kadaster 2012
Groenendijk 1997
6
Hendrikx 1999
7
Van Berkel en Samplonius 2006
8
Topografische kaarten geraadpleegd op www.watwaswaar.nl
5
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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 tot minimaal 30 cm in de C-horizont van het dekzand geboord. De opgeboorde grond
is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.9 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn
beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.10 De archeologisch
belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.11
De boorlocaties zijn in het veld ingemeten met DGPS tot circa 1,0 meter nauwkeurig en zijn
aangegeven op afbeelding 4. Het plangebied ligt op circa 3,0 m + NAP.12

3.2

Resultaten en interpretatie
Veldinspectie
Binnen het onderzochte gebied is geen noemenswaardig hoogteverschil aanwezig.
Verkennend booronderzoek
Het verkennend booronderzoek heeft geen (restanten van) podzolgronden opgeleverd. De
bodem is tot wisselende diepte tussen 15 en 70 cm geroerd. De geroerde grond gaat scherp
over ik matig fijn, zwak siltig lichtbruin dekzand. De oorspronkelijk laagten lijken te zijn
opgevuld (boring 6) en de oorspronkelijke dekzandkopjes zijn afgetopt (boring 3). Hierdoor is
het reliëf dat oorspronkelijk wel aanwezig was sterk vervlakt. In boring 6 is nog een veenbrok
of oorspronkelijk veenrestant aangetroffen. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1.
Archeologische indicatoren
Bij het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

9

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
11
Bosch 2007
12
AHN-2 2007-2012
10
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4

Conclusies









5

Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt in verveend dekzandgebied. Na het afgraven van het veen in de
nieuwe tijd is de grond bewerkt ten behoeve van de akkerbouw. Hierbij zijn hoge
zandkopjes afgeschoven en laagtes opgevuld. In het plangebied zijn geen
podzolgronden aangetroffen die duiden op een intact bodemprofiel.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Op basis van het verkennend booronderzoek worden binnen het plangebied geen
behoudenswaardige archeologische resten meer verwacht.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Binnen het plangebied worden geen archeologische resten meer verwacht.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Er worden geen archeologische waarden meer verwacht, dus deze worden ook niet
bedreigd.
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet nodig geacht.

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. boorstaten
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Boring 1

RD-coördinaten: 253960/561044

mv (cm) NAP(m)
0
3
30

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, gevlekt/verstoord, vlekken
licht bruin

2,5
65

100

2

Boring 2

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, C-horizont, dekzand

100

RD-coördinaten: 253923/561064

mv (cm) NAP(m)
0
3,1
30
35

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens,
bouwvoor

2,6

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens,
bouwvoor
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord,
humeuze vlekken
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, C-horizont, dekzand

100

2,1

Boring 3

100

RD-coördinaten: 253897/561111

mv (cm) NAP(m)
0
2,9
15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens,
bouwvoor
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, C-horizont, dekzand

50

2,4
80

100

1,9

Boring 4

RD-coördinaten: 253871/561083

mv (cm) NAP(m)
0
3
25
40

50

2,5
80

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, C-horizont, dekzand

RD-coördinaten: 253824/561069

mv (cm) NAP(m)
0
2,9

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens,
bouwvoor, veenbrokjes
40

50

2,4

100

1,9

Boring 6

RD-coördinaten: 253795/561030

20

2,4

1,9

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, C-horizont, dekzand

100

mv (cm) NAP(m)
0
2,9

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord,
humeuze vlekken

2

Boring 5

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens,
bouwvoor

60
70

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens,
bouwvoor
Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergrijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord,
vlekken licht geelgrijs
Veen, mineraalarm, donkerbruin, scherpe ondergrens
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, C-horizont, dekzand

