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Samenvatting 

In opdracht van AgriPlaza Bouw heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Oosteind 21 te Gasteren (gemeente Aa 

en Hunze). Het voornemen is om het bouwblok uit te breiden. In dit bouwblok is de bouw van 

een onderkelderde ligboxenstal voorzien en zullen sleufsilo’s worden aangelegd. Het 

onderzoek is onderdeel van de omgevingsvergunning. Het plangebied heeft een oppervlakte 

van circa 5.000 m2 en ligt op de archeologische beleidskaart van de gemeente Aa en Hunze in 

een zone met een hoge archeologische verwachting. Deze verwachting is opgenomen in het 

bestemmingsplan als: dubbelbestemming waarde archeologie. Het archeologisch beleid van de 

gemeente Aa en Hunze schrijft voor dat bij ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 30 cm-

mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Onderhavig bureau- en 

verkennend booronderzoek zijn uitgevoerd om een onderbouwde archeologische verwachting 

te kunnen opstellen en een analyse te kunnen maken in hoeverre archeologische resten 

bedreigd worden. 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat archeologische resten kunnen voorkomen in de top 

van de afzettingen van de Formatie van Peelo en in op het daarop gelegen dunne dekzanddek. 

De resten kunnen afkomstig zijn uit de periode midden-paleolithicum t/m late middeleeuwen. 

Op basis van archeologische vindplaatsen in de omgeving is de kans met name groot voor de 

periode mesolithicum t/m Romeinse tijd. Het lijk aannemelijk dat het terrein is opgehoogd en 

of dat de bodem is omgespit bij de ontginning in het begin van de 20e eeuw. Vóór de 

ontginning maakte de oostzijde van het plangebied deel uit van een drassige laagte. De 

westzijde lag waarschijnlijk op een wat hoger gedeelte. 

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat er geen resten van podzolgronden in het 

plangebied meer aanwezig zijn. Het terrein is deels opgehoogd en de oorspronkelijke bodem is 

tot in de C-horizont omgespit. De kans op archeologische resten in het plangebied wordt op 

basis van het verkennend booronderzoek laag ingeschat. 

Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te 

voeren. 

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. 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.  



ArGeoBoor rapport 1398: Oosteind 21 te Gasteren 
Opdrachtgever: AgriPlaza Bouw 4 

1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van AgriPlaza Bouw heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Oosteind 21 te Gasteren (gemeente Aa 

en Hunze). Het voornemen is om het bouwblok uit te breiden en hier een onderkelderde 

ligboxenstal te bouwen. Daarnaast is men voornemens om sleufsilo’s aan te leggen. Het 

onderzoek is onderdeel van de omgevingsvergunningaanvraag. Het plangebied heeft een 

oppervlakte van circa 5.000 m2 en ligt op de archeologische beleidskaart van de gemeente Aa 

en Hunze binnen in een gebied met een hoge archeologische verwachting. Op het perceel rust 

derhalve de dubbelbestemming waarde archeologie. Het archeologie beleid van de gemeente 

Aa en Hunze schrijft voor dat bij ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 30 cm-mv een 

archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Onderhavig bureau- en verkennend 

booronderzoek zijn uitgevoerd om een onderbouwde archeologische verwachting te kunnen 

opstellen en een analyse te kunnen maken in hoeverre archeologische resten bedreigd worden 

bij de toekomstige ontwikkelingen. Het onderzoek is uitgevoerd in november 2015 conform de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3.1 

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. 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 een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem? 

 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 
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1.3 Administratieve data 

Adres: Oosteind 21 Gasteren  
Projectnaam Oosteind 21  
Toponiem: Oosteind 21 
Kadastrale adres  Anloo sectie S nr. 287 
Provincie: Drenthe 
Gemeente: Aa en Hunze 
Opdrachtgever: AgriPlaza Bouw 
Contactpersoon: Dhr. J. Akkerman 

Industrieweg 4F 
9482 TT Tynaarlo 
T 06-13506562 
E bouw@agriplaza.eu 

bevoegd gezag: Gemeente Aa en Hunze 
Coördinaten: 241.556/562.105 241.642/562.144 241.676/562.074 241.637/562.056 

241.615/562.098 241.569/562.078 
Oppervlakte: 5.000 m2  
Kaartblad: 12G 
Onderzoekmeldingsnummer: 3980124100 

 
 
 
 
 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart (rode vlak).2 

  

                                                             
2 Kadaster 2012 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt circa 1.000 meter ten oosten van het dorpje Gasteren ten noorden van de 

Oosteind die in het oosten de beek ‘Anlooër diepje’ oversteekt richting Anloo. Het plangebied 

ligt ten noordwesten van de bestaande schuren en kuilbulten. De noordzijde van het 

plangebied is in gebruik als grasland waar reeds kuilbulten liggen en de zuidzijde is in gebruik 

als weitje voor jongvee. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 5.000 m2. Uit een 

kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat het plangebied 

ligt op een hoogte van 10,0 m (noordzijde) tot 10,6 m(zuidzijde) + NAP.3  

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Het is de bedoeling om in de west- en noordzijde sleufsilo’s aan te leggen en in de zuidzijde 

een nieuwe ligboxenstal te bouwen met een oppervlakte van circa 2.000 m2. De nieuwe stal zal 

geheel worden onderkelderd. Een inrichtingsschets is opgenomen in afbeelding 2.  

 

 
Afbeelding 2. Uitbreiding bouwblok en situering nieuwe stal en sleufsilo’s.  

                                                             
3 AHN-2 2007-2012 
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3 Bureauonderzoek 

3.1 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 

Gasteren ligt op een hoogte ten westen van het beekdal van het Anlooër Diepje. Uit de 

geologische kaart blijkt dat het plangebied ligt in een zone waar de Formatie van Peelo 

gekarteerd is (codes Pe7 en Pe8). De code Pe8 staat voor potklei en Pe7 staat voor slecht 

gesorteerde fluvio-periglaciale en deltaïsche zanden. Het ontbreken van de gele driehoekjes 

geeft aan dat dekzand ontbreekt of dunner dan 40 cm is (zie afbeelding 3). De Formatie van 

Peelo is afgezet in het Elsterien en later door opstuwing in het Saalien plaatselijk aan de 

oppervlakte komen te liggen.4 

Afbeelding 3. Uitsnede van de geologische kaart met daarop het plangebied geprojecteerd.5 
 

Op geomorfologische kaart (geen afbeelding) is de uiterste westzijde van het plangebied 

gekarteerd als grondmorene met en zonder welvingen, bedekt met dekzand (code 3L2). De 

oostzijde van het plangebied is gekarteerd als glooiing van hellingafspoelingen (code 3H3). Ten 

oosten van het plangebied ligt een droog dal (2R3).6 Dit dal is als smalle laagte zichtbaar direct 

ten oosten zichtbaar op een hoogtekaart op basis van het AHN in afbeelding 4. 

 

                                                             
4 Rijks Geologische Dienst 1990 
5
 Bosch 1990 

6 Alterra 2001 
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Bodem 

Op de bodemkaart (niet afgebeeld) ligt het plangebied in een zone waar een veldpodzol is 

gekarteerd in leemarm fijn zand (code Hn21).7 Veldpodzolgronden komen vaak voor op lage 

dekzandruggen of op de flanken van hogere dekzandruggen en of de overgangen van plateau 

naar beekdal, zoals in dit geval. 

Afbeelding 4. Plangebied (blauw) op een uitsnede van een kaart van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland met waarnemingen en AMK-terreinen en onderzoeksmeldingen uit 
Archis.8 
 

Uit een kaart gemaakt van hoogtegegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
is te zien dat het plangebied aan de noordzijde van een hooggelegen plateau ligt. Ten noorden 
van het plangebied loopt het terrein geleidelijk af. Ten oosten is droog dal aanwezig en verder 
oostelijk het beekdal van het Anlooër diepje (zie afbeelding 4).9 In de uiterste zuidoosthoek is 
het rechthoekjes patroon zichtbaar van de prehistorische raatakkers (celtic fields). 
  

                                                             
7 Alterra 1960-1995 
8
 AHN-2 2007-2012 en RCE 2015 

9  
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3.3 Historische situatie 

Op basis van de online encyclopedie van Drenthe zou Gasteren ontstaan zijn in de vroege 
middeleeuwen. In de 10e eeuw bezat Gasteren wellicht reeds negen erven rond de 
Hofakkers.10 De naam Gasteren wordt voor het eerst genoemd in historische bronnen rond 
1298 en 1305 als villa Ghestre, apud Ghesteren. De naam betekent bewoners van 
geestgrond.11  
 
Op de kadastrale minuutkaart uit 1832 is het plangebied in gebruik als heide (zie voorblad). 
Ook in 1898 is dit nog het geval en is een groot deel van het plangebied als drassig gebied 
ingetekend (zie afbeelding 5a).  
 

 
Afbeelding 5a. Plangebied (rood) geprojecteerd een uitsnede van een kaart uit 1898. 

 
Afbeelding 5b. Plangebied op een kaart uit 1929. 12 

                                                             
10 www.encyclopediedrenthe.nl 
11

 Berkel en Samplonius 2006 
12 Bureau Militaire Verkenningen circa 1898 en 1929.  
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Op een kaart uit 1929 is het plangebied in gebruik genomen. De boerderij heeft de naam 

‘Volharding’ gekregen. Blijkbaar zijn de omstandigheden niet makkelijk. Later zijn er stallen bij 

gebouwd. 

3.4 Archeologische gegevens 

De informatie uit Archis (Archeologisch Informatie Systeem) is weergegeven in afbeelding 4. 

Om een beeld te krijgen van de archeologische vondsten uit de omgeving zijn de monumenten 

ten zuiden van het plangebied besproken. die binnen een straal van circa 700 m van het 

plangebied liggen. Uitgezonder de historische kern van Gasteren die op circa 1.000 meter ten 

westen van het plangebied ligt. 

Archeologische Monumentenkaart 

AMK-terrein 14191. Aan de zuidzijde van het Oosteind. Dit is een terrein met daarin sporen 

van bewoning uit het Mesolithicum en van activiteiten uit de vroege bronstijd (Wikkeldraad). 

Bij karteringen in 1977 en in de jaren 1980 werd hier enig bewerkt vuursteen uit het 

mesolithicum gevonden en een Wikkeldraadscherf (waarnemingen 239207 en 239206). 

 

AMK-terrein 9034 op 500 meter ten zuidwesten van het plangebied. Terrein met daarin een 

grafheuvelrestant uit de bronstijd. Van de oorspronkelijke heuvel is alleen het noordwest-

kwadrant nog aanwezig.De heuvel heeft een diameter ca. 16 meter en is ca. 1 meter hoog. De 

heuvel is grotendeels onderzocht in 1939 door Van Giffen. In de directe omgeving bevinden 

zich nog enkele grafheuvels. 

 

AMK-terrein 10348. Op 400 meter ten zuidwesten van het plangebied. Terrein met daarin een 

grafheuvelrestant. Oorspronkelijke diameter 14 meter en hoogte 0.5 meter. De heuvel is 

grotendeels opgegraven door Van Giffen in 1939, waarna een onderzoek van het restant 

plaatsvond in 1964 door het BAI. Bij de opgravingen bleek het te gaan om een tweeperioden 

heuvel. Eveneens in 1964 werd het heuvelrestant gerestaureerd, maar een deel was toen al 

verdwenen in een naastgelegen stuifdal. 

 

AMK-terrein 104. Op 600 meter ten zuid zuidoosten van het plangebied. Het betreft een 

terrein waarin een grafheuvel uit de ijzertijd gelegen in een dekzandgebied. De oorspronkelijke 

diameter bedroeg 9 meter, de hoogte 1 meter. Alleen de zuidelijke helft is bewaard gebleven. 

Het noordelijke deel is bij de ontginning van het aangrenzende perceel geslecht. Ten 

zuidoosten van de heuvel loopt een zandweg door de 10 meter-zone. De heuvel maakte ooit 

deel uit van een groot grafheuvelcomplex dat grotendeels in 1939 door van Giffen is 

onderzocht. Uit dat onderzoek is gebleken dat deze begraafplaats in gebruik is geweest vanaf 

de midden-bronstijd tot rond het begin van de jaartelling. De huidige heuvel is niet 

wetenschappelijk onderzocht, maar vorm en ligging maken een datering in de IJzertijd 

waarschijnlijk. Bij boringen in 1999 bleek dat de kans op gave heuvelzolen in het aangrenzende 

terrein zeer klein moet worden geacht. In de omgeving bevinden zich mogelijk nog de resten 

van de verdwenen tumuli nrs. 25, 26 en 27, en van een eveneens verdwenen urnenveld. Het 

complex maakt deel uit van een grote groep grafheuvels. 
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AMK-terrein 14159 op 700 meter ten zuiden van het plangebied. Het terrein grenst aan het 

perceel waar Van Giffen in 1939 een urnenveld en enige grafheuvels onderzocht. Terrein met 

daarin mogelijk sporen van een urnenveld, en van activitei ten uit het midden-neolithicum 

(Trechterbekercultuur) en het laat paleolithicum en/of het mesolithicum. In 1949 werden hier 

aardewerk, crematieresten en bijgaven gevonden, deels onder een heuveltje met ringsloot. 

Ook werd enig Trechterbekeraardewerk en vuursteen gevonden. De vondsten werden gedaan 

tijdens de ontginning van een heideveld. 

 

Op circa 1.000 meter ten westen van het plangebied ligt AMK-terrein 14458. Dit is de 

historische kern van Gasteren. Onder de kern bevinden zich mogelijk sporen van vroegere 

bewoning. 

Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 4) 

In het bestudeerde gebied is geen onderzoeksmelding aanwezig.  

Archeologische beleidskaart (zie afbeelding 6) 

De archeologische beleidskaart van de gemeente Aa en Hunze is in januari 2012 vastgesteld 

door de gemeenteraad. Ten zuiden van de Oosteind ligt het hierboven besproken AMK-terrein 

14191 en de andere besproken terreinen. De dikke lichtgrijze randen zijn een bufferzones 

rondom de terreinen. Het plangebied zelf ligt in een gebied met een hoge archeologische 

verwachting. De contouren hiervan zijn grotendeels gebaseerd op het AHN, waarbij geen 

rekening is gehouden met plaatselijke ophogingen als gevolg van opgebrachte grond, zoals bij 

het plangebied het geval is.  

 
Afbeelding 6. Plangebied(rood) op de archeologische beleidskaart van de gemeente Aa en 
Hunze.13 (Legenda; donkerbruin= hoge verwachting esdek; donkerroze; hoge verwachting; 
rood, geel en bruin: terreinen met bekende archeologische waarden (AMK-terreinen zie 
hierboven). 
 

                                                             
13 Van Putten e.a. 2011 
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4 Archeologische verwachting 

Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen in de top 

van de afzettingen van de Formatie van Peelo uit het midden paleolithicum. In en op het 

daarop gelegen dunne dekzanddek kunnen resten uit het laat-paleolithicum en later verwacht 

worden. 

Op basis van de archeologische vondsten ten zuiden van het plangebied kunnen vooral resten 

verwacht worden uit de periode mesolithicum t/m de Romeinse tijd. Vondsten uit de vroege 

middeleeuwen in de omgeving zijn niet bekend, maar mogelijk liggen deze onder het 

bestaande Gasteren, dat zijn oorsprong in ieder geval in de late middeleeuwen heeft, maar 

waarschijnlijk ouder is. Ten zuiden van het plangebied zijn talrijke grafheuvels en een 

urnenveld aangetroffen. De bijbehorende nederzettingsresten kunnen in de nabijheid 

verwacht worden. Indien archeologische resten aanwezig zijn worden deze verwacht in de 

vorm van grondsporen onder de huidige bouwvoor. De verwachting is dat de top van het 

bodemprofiel als gevolg van de ontginning van het terrein in het begin van de vorige eeuw 

grotendeels geroerd is. Daarnaast is er mogelijk grond aangevoerd om het terrein op te hogen. 

Op de kaart van 1898 zijn immers nog vochtige laagten ingetekend. Het gebruik van het terrein 

als boerenerf voor bijvoorbeeld de aanleg van kuilbulten kan voor recente bodemverstoring 

hebben gezorgd. 

5 Verkennend booronderzoek 

Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 19 november 2015 door L.C. Nijdam. 

5.1 Methode 

Er is een veldinspectie gedaan waarbij is gelet op het reliëf en het voorkomen van molshopen 

of andere bodemontsluitingen waar mogelijk waarnemingen konden worden gedaan. 

Verspreid in het plangebied zijn 8 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7 

cm. Er is, met uitzondering van boring 4 (gestuit), tot minimaal 30 cm in de C-horizont 

geboord. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.14 De niet 

verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie 

voor Nederland.15 

De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.16 

 

                                                             
14 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
15

 Bakker en Schelling 1989 
16 Bosch 2007 
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Afbeelding 7. Ligging van de boorpunten op de detail hoogtekaart van AHN-2.17  
 

5.2 Resultaten en interpretatie van de bodemlagen 

Veldinspectie 

Ten noorden van boring 5 lag ten tijde van het onderzoek een kleine kuilbult. Ten westen van 

boring 7 lag een grote kuilbult, waardoor hier geen boringen mogelijk waren. Deze kuilbult is 

ingetekend in afbeelding 7. Er waren geen bodemontsluitingen binnen het plangebied 

aanwezig, waar vondsten konden worden gezocht. 

Verkennend booronderzoek 

De boorlocaties zijn aangegeven op afbeelding 7. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 2. 

In de onderstaande tabel zijn de boorbeschrijvingen Gasteren samengevat. Boring 4 is 

voortijdig gestuit, waarschijnlijk op een betonbak van een sleufsilo. In de west- en noordzijde 

van het plangebied is de bouwvoor is 30 tot 55 cm dik. Onder de bouwvoor bevindt zich een 

geroerde bodemlaag met sterk wisselende dikte. In de zuidzijde van het plangebied (boringen 

6, 7 en 8) is de bodem tot een diepte van minimaal 95 en maximaal 120 cm-mv geroerd.  

De ongeroerde ondergrond is geïnterpreteerd als dekzand met uitzondering van boring 8 waar, 

direct onder de geroerde bodemlagen, een leemlaag (mogelijk potklei) is aangetroffen.  

                                                             
17 AHN-2 2007-2012 
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In geen van de uitgevoerde boringen is een restant van een veldpodzolgrond aangetroffen, 

zoals op basis van de bodemkaart zou kunnen worden verwacht.  

Boring Bouwvoor Geroerde laag B-horizont C-horizont zand C-horizont 
keizand/keileem 
Formatie van 
Peelo 

1 0-55 55-90 - 90-200 - 

2 0-40 40-60 - 60-100 - 

3 0-30 30-40 - 40-100 - 

4 0-35 35-40 - Gestuit op onbekend  

5 0-35  - 35-80 - 

6  0-115 - 115-140 - 

7  0-95  95-120  

8  0-120   120-150 potklei? 

 

De aanwezigheid van een geroerde laag onder de huidige bouwvoor is een aanwijzing dat het 

terrein diepgeploegd of omgespit is. Waarschijnlijk is later weer grond opgebracht dat in zijn 

geheel is opgenomen in de bouwvoor.  

Archeologische indicatoren 

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

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

plangebied ligt?  

Het maaiveld van het plangebied is door het opbrengen van de grond, hoger komen te 

liggen. Oorspronkelijk lag het plangebied in een lager gelegen overgangszone tussen 

het beekdal van het Anlooër diepje en het hoger gelegen plateau direct ten zuiden en 

westen van het plangebied. In de late middeleeuwen en nieuwe tijd hebben 

waarschijnlijk relatief natte condities geheerst binnen het plangebied en mogelijk ook 

daarvoor.  

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

Op basis van het bureauonderzoek werd een hoge archeologische verwachting aan het 

plangebied toegekend. Op basis van het uitgevoerde verkennend booronderzoek 

wordt de kans op het aantreffen van archeologische resten bijgesteld naar laag. Het 

terrein is van oorsprong lager gelegen waardoor de locatie minder geschikt was als 

nederzettingsterrein. Bovendien is de top van de oorspronkelijke bodem verstoord. 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Binnen het onderzochte gebied worden geen archeologische resten meer verwacht. 

 Kan een uitspraak worden gedaan over de verstoringsdiepte van de bodem? 

De bodem in het plangebied is gemiddeld tussen 40 en 120 cm –mv verstoord. Er zijn 

geen resten van veldpodzolgrond meer aangetroffen.  

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden?  

Er worden geen archeologische resten meer verwacht, dus deze worden ook niet 

bedreigd. 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Een archeologisch vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. 

7 Aanbeveling 

Op basis van de resultaten van het bureau- en verkennend booronderzoek wordt aanbevolen 

geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. 

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. 

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

 



mv (cm)    NAP(m)
0 10

mv (cm)    NAP(m)

50 9,5

mv (cm)    NAP(m)

100 9

mv (cm)    NAP(m)

150 8,5

mv (cm)    NAP(m)

200 8

Boring 1       RD-coördinaten: 241568/562104

40

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

55
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
opgebracht, bruine vlekken

90

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

160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, onscherpe ondergrens, C-horizont, 
dekzand

200

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

mv (cm)    NAP(m)
0 10

mv (cm)    NAP(m)

50 9,5

mv (cm)    NAP(m)

100 9

Boring 2       RD-coördinaten: 241595/562099

40

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

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
gevlekt/verstoord, vlekken licht geel en humeuze vlekken

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/geel, zwak roesthoudend, C-horizont, dekzand

mv (cm)    NAP(m)
0 10,1

mv (cm)    NAP(m)

50 9,6

mv (cm)    NAP(m)

100 9,1

Boring 3       RD-coördinaten: 241614/562123

30

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

40 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord, 
humeuze vlekken; geroerde bc-horizont55

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

100 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, zwak roesthoudend, C-horizont, dekzand



mv (cm)    NAP(m)
0 10

mv (cm)    NAP(m)

50 9,5

Boring 4       RD-coördinaten: 241642/562118

35

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

50
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, gevlekt/verstoord, humeuze vlekken; gestuit 
op onbekend

mv (cm)    NAP(m)
0 10

mv (cm)    NAP(m)

50 9,5

mv (cm)    NAP(m)

100 9

Boring 5       RD-coördinaten: 241639/562128

35

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

80

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

mv (cm)    NAP(m)
0 10,2

mv (cm)    NAP(m)

50 9,7

mv (cm)    NAP(m)

100 9,2

mv (cm)    NAP(m)

150 8,7

Boring 6       RD-coördinaten: 241645/562109

15 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
opgebracht

115

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak 
doorworteld, gevlekt/verstoord

140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin, zwak roesthoudend, C-horizont, dekzand



mv (cm)    NAP(m)
0 10,6

mv (cm)    NAP(m)

50 10,1

mv (cm)    NAP(m)

100 9,6

Boring 7       RD-coördinaten: 241645/562092

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak 
puinhoudend, opgebracht

75

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

95

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

120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, zwak roesthoudend, C-horizont, dekzand

mv (cm)    NAP(m)
0 10,5

mv (cm)    NAP(m)

50 10

mv (cm)    NAP(m)

100 9,5

mv (cm)    NAP(m)

150 9

Boring 8       RD-coördinaten: 241661/562080

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak 
puinhoudend, gevlekt/verstoord, vlekken licht grijs en bruin

105

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

120

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

150

Leem, sterk zandig, lichtgrijs/blauw zwak roesthoudend, C-horizont, keileem




