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Samenvatting
In opdracht van Fam. Peters heeft ArGeoBoor een archeologisch karterend booronderzoek
uitgevoerd aan de Dordsedijk te Klazienaveen (Gemeente Emmen). Het voornemen is om een
hier nog aanwezige veenrestant af te graven en vervolgens de bodem geschikt te maken voor
akkerbouw. Het plangebied ligt in een zone met een middelhoge archeologische verwachting.
Uit een eerder uitgevoerd bureauonderzoek en verkennend booronderzoek is gebleken dat in
het plangebied onder het veen in de zuidwesthoek van het plangebied een dekzandkop
aanwezig is. Op deze dekzandkop kunnen resten verwacht worden van vóór veengroei, de
periode laat-paleolithicum - neolithicum.
Om na te gaan of zich daadwerkelijke archeologische resten op deze dekzandkop aanwezig zijn
is een karterend booronderzoek uitgevoerd. Het karterend booronderzoek heeft bestaan uit
het uitvoeren van 10 grondboringen met een boordiameter van 15 cm. De top van de
dekzandkop is bemonsterd en nat gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 2.8 mm.
Uit de opgeboorde grondmonsters zijn geen archeologische indicatoren gezeefd. Op basis
hiervan wordt aangenomen dat er geen archeologische vindplaats binnen het plangebied
aanwezig is.
Aanbevolen wordt om geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren.
Wel dient bij het afgraven van het veen gelet te worden op mogelijke archeologische resten. Er
geldt dan de gebruikelijke meldingsplicht (zie hieronder).
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 Emmen en de provinciaal archeoloog van Drenthe.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Fam. Peters heeft ArGeoBoor een karterend booronderzoek uitgevoerd aan de
Dordsedijk te Klazienaveen (Gemeente Emmen). Het voornemen is om een hier nog aanwezige
veenrest af te graven en vervolgens de bodem geschikt te maken voor akkerbouw. Het
plangebied ligt op de archeologische beleidskaart van de Gemeente Emmen in een zone met
een middelhoge archeologische verwachting. Bij de voorziene afgraving en het daarna woelen
van de bodem wordt de bodem geroerd waar dit nog niet eerder gebeurd is. Voor het
verkrijgen van de ontgrondingsvergunning dient een archeologisch onderzoek te worden
uitgevoerd. De bevoegde overheid in dit geval is de Provincie Drenthe.
Onderhavig karterend booronderzoek is een vervolg op een in 2013 uitgevoerd bureau- en
verkennend booronderzoek.1 Bij dit onderzoek werd in de zuidwesthoek van het af te graven
gebied een dekzandkop vastgesteld. Hierop zouden zich nog archeologische resten van vóór de
veenbedekking, die in de bronstijd plaatsvond, kunnen bevinden.
Het karterend booronderzoek is uitgevoerd in november 2015.

1.2

Doel- en Vraagstelling
Het karterend booronderzoek heeft tot doel het vaststellen van de aan- of afwezigheid van
archeologische resten in de top van de dekzand.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013).

1.3

Administratieve data
Adres:
Toponiem:
Kadastrale adres
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:

Adviseur opdrachtgever
bevoegd gezag:
Centrum Coördinaat:
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:

1

Ten oosten van Dordsedijk 99 te Klazienaveen
Dordsedijk
Emmen AF 495
Drenthe
Emmen
Fam. Peters
Dordsedijk 99
7891 NL Klazienaveen
Jiffy Group
Dhr. K. Kuik
Provincie Drenthe
263349/525626
circa 0,45 ha
17H
3980132100

Nijdam 2013
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt in veenkoloniaal gebied. Ter plaatse bestaat de verkaveling uit langgerekte
percelen met watergangen daartussen. De bebouwing concentreert zich langs de Dordsedijk
(zie afbeelding 1). Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 0,45 ha. en is in gebruik als
weide. Uit een kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het
maaiveld ligt op circa 21,0 m + NAP.2

2.2

Voorziene ontwikkeling
De bovengrond in het gebied bestaat uit een veenlaag. In de omgeving is deze veenlaag in het
verleden reeds op grote schaal afgegraven. Het is de bedoeling om ook in het plangebied de
veenlaag te verwijderen en vervolgens de grond te gebruiken als bouwland. In eerste aanleg
wordt de bouwvoor, circa 20 cm, verwijderd en tijdelijk opgeslagen. Vervolgens wordt het
veen verwijderd en blijft er circa 30 cm veen achter. Daarna wordt de tijdelijk opgeslagen
grond van de bouwvoor teruggebracht en omgespit met een kraan samen met de top van het
onderliggende zand. Hierbij wordt de bovenkant van het zand verstoord.

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (paarse ster) op een topografische kaart.3

2
3

AHN-2 2007-2012
Kadaster 2012
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Afbeelding 2. Het plangebied (licht groen dun lijntje) geprojecteerd op het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN).4

3

Archeologische verwachting
Op basis van het reeds uitgevoerde bureau- en verkennend booronderzoek kan de volgende
archeologische verwachting worden geformuleerd.5
In de top van het pleistoceen onder het veen, op een diepte tussen 1,5 en 2,0 m –mv, kunnen
archeologische resten aanwezig zijn uit de periode laat-paleolithicum t/m neolithicum. De kans
op het aantreffen van vondsten is middelhoog. Een eventuele vindplaats van jagers en
verzamelaars zal zich manifesteren als een strooiing van vuurstenen artefacten als gevolg van
vuursteenbewerking. Ook kunnen resten van haardkuilen aanwezig zijn. De kans op het
aantreffen van een vindplaats is het grootst op de top van dekzandruggen en koppen. De kans
op het aantreffen van resten van landbouwers uit het neolithicum op de aangetroffen
dekzandkop wordt zeer klein geacht. Deze hadden een voorkeur voor de hoger gelegen
leemrijke gronden.
Uit een hoogte kaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland is te zien dat de
dekzandkop deel uitmaakt van een smalle zuidoost-noordwest georiënteerde langwerpige
dekzandrug op de overgang van lagere grond in het oosten en hogere gronden in het westen
(zie afbeelding 2)

4
5

http://ahn.geodan.nl/ahn/
Nijdam 2013
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4
4.1

Archeologisch karterend booronderzoek
Methode
Bij het karterend booronderzoek zijn 10 boringen in een verspringend grid uitgevoerd. De
raaien liggen circa 18 meter uit elkaar de afstand tussen de boringen is circa 20 meter. De
boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De opgeboorde
grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.6 De niet verstoorde bodemhorizonten
zijn beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.7 De
archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.8
De boorpunten zijn ingemeten met een GPS tot op circa 1 meter nauwkeurig.9 Hoogtematen
zijn afkomstig van het AHN-2.
De top van het pleistocene zand is bemonsterd en vervolgens nat gezeefd over een zeef met
een maaswijdte van 2,8 mm. De toegepaste methode geeft een grote kans (p=0.75) op het
opsporen van vindplaatsen met een omvang van 1.000 m2 of groter met een matig hoge
vondstdichtheid (zie tabel in afbeelding 4). Kleinere vindplaatsen of vindplaatsen met een lage
vondstdichtheid worden hiermee niet opgespoord.10
De gehanteerde onderzoeksmethode is in overleg met de Provincie Drenthe gekozen en is een
compromis tussen archeologie en kosten. Waarbij ervoor gekozen is om zeer kleine
vindplaatsen of vindplaatsen met een lage vondstdichtheid niet op te sporen.

Afbeelding 4. Tabel met advies voor prospectiegroepen vuursteenvindplaatsen.11

6

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
8
Bosch 2007
9
GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1 m
nauwkeurig.
10
Verhagen e.a. 2011
11
Verhagen e.a. 2011
7
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4.2

Resultaten en interpretatie
De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. De boorpunten zijn opgenomen in afbeelding 3.

Afbeelding 3. Top van het pleistoceen bij de boorpunten in meters + NAP. De dekzandkop met
podzolbodem is rood omlijnd.

In het plangebied is de top van het pleistocene zand aangetroffen tussen 19,3 en 18,7 m + NAP
(zie boorstaten bijlage 1). In de hogere gelegen zones is een podzolgrond aangetroffen in de
vorm van E- en B horizonten (boringen 2, 4, 5, 7, 8, 9 en 10). In de boringen 1, 3 en 6 is de top
van het zand lager gelegen en werd geen podzolbodem aangetroffen, maar een dikkere Ahorizont.
Archeologische indicatoren
Er zijn geen in de zeefresiduen geen archeologische indicatoren aangetroffen.
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5

Conclusies
Het karterend booronderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van
een archeologische vindplaats bestaande uit een strooiing van vuurstenen artefacten met een
oppervlakte van 1.000 m2 of meer en met een middelhoge of hogere vondstdichtheid.
Inherent aan de onderzoeksmethode kan niet worden uitgesloten dat nog archeologische
vindplaatsen met een zeer beperkte oppervlakte en/of lage vondstdichtheid aanwezig zijn.

6

Aanbeveling
Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te
voeren. Wel dient bij het afgraven van het veen gelet te worden op mogelijke archeologische
resten. Er geldt dan de gebruikelijke meldingsplicht (zie hieronder).
ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier
aangegeven adviesgebied, 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 Emmen en de
provinciaal archeoloog van Drenthe.
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Bijlage 1: Boorstaten
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Boring 1

RD-coördinaten: 263318/525614

mv (cm) NAP(m)
0
20,7

Veen, mineraalarm, donkerbruin, scherpe ondergrens
Veen, zwak zandig, donkergrijs, smeerlaag

50

20,2
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs/bruin, A-horizont

100

19,7

150

19,2
180
195

200

18,7
220

Boring 2

RD-coördinaten: 263319/525631

mv (cm) NAP(m)
0
20,8

Veen, mineraalarm, bruin, scherpe ondergrens
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, A-horizont, dekzand

50

20,3
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, E-horizont, dekzand

100

19,8

150

19,3

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, B-horizont, dekzand

170
175
190
195

200

18,8

Boring 3

RD-coördinaten: 263320/525655

mv (cm) NAP(m)
0
20,7

Veen, mineraalarm, bruin
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, A-horizont, dekzand

50

20,2
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, AE-horizont, dekzand

100

19,7

150

19,2

200

18,7

Boring 4

205
210
220

RD-coördinaten: 263338/525604

mv (cm) NAP(m)
0
21

Veen, mineraalarm, bruin, scherpe ondergrens
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, A-horizont, dekzand

50

20,5
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, E-horizont, dekzand

100

20

150

19,5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, B-horizont, dekzand

180
185

200

19

200
205

Boring 5

RD-coördinaten: 263337/525619

mv (cm) NAP(m)
0
21,1

Veen, mineraalarm, donkerbruin, scherpe ondergrens
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, A-horizont, dekzand

50

20,6
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, E-horizont, dekzand

100

20,1

150

19,6

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, B-horizont, dekzand

180
190

200

19,1

Boring 6

210
215

RD-coördinaten: 263339/525639

mv (cm) NAP(m)
0
21

Veen, mineraalarm, donkerbruin, scherpe ondergrens, boomwortel onderin
Veen, zwak zandig, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, smeerlaag

50

20,5
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zwak doorworteld, A-horizont,
dekzand

100

20

150

19,5

200

19

205
210
220

Boring 7

RD-coördinaten: 263354/525629

mv (cm) NAP(m)
0
21

Veen, mineraalarm, donkerbruin, scherpe ondergrens
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, A-horizont, dekzand

50

20,5
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, E-horizont, dekzand

100

20

150

19,5

200

19

Boring 8

205
210
220

RD-coördinaten: 263353/525611

mv (cm) NAP(m)
0
21,1

Veen, mineraalarm, donkerbruin, scherpe ondergrens
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, A-horizont, dekzand

50

20,6
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, E-horizont, dekzand

100

20,1

150

19,6

200

19,1

195
200
220

Boring 9

RD-coördinaten: 263367/525602

mv (cm) NAP(m)
0
20,8

Veen, mineraalarm, donkerbruin, scherpe ondergrens
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, A-horizont, dekzand

50

20,3
Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs, E-horizont, dekzand

100

19,8

150

19,3

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, B-horizont, dekzand

150
155
170
175

Boring 10

RD-coördinaten: 263370/525616

mv (cm) NAP(m)
0
21

Veen, mineraalarm, donkerbruin, scherpe ondergrens
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs/zwart, A-horizont, dekzand

50

20,5
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs/bruin, E-horizont, dekzand

100

20

150

19,5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, B-horizont, dekzand

175
180

200

19

200
205

