ArGeoBoor
Archeologisch vooronderzoek & advies

KARTEREND BOORONDERZOEK

Noordlaren,
Noordlaarderbos,
een nieuwe poel,
(Gemeente Haren)
Een karterend booronderzoek

Plangebied (geel/blauw rondje) op een hoogtekaart
van het Actueel Hoogtebestand Nederland.
bron: http://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

ArGeoBoor rapport 1434
auteur: L.C. Nijdam (senior
prospector)

paraaf voor vrijgave
datum: 20 oktober 2016
Opdrachtgever: Landschapsbeheer
Groningen
ISSN: 2351-9975
www.ArGeoBoor.nl
E info@argeoboor.nl
T 06-28559693

INHOUDSOPGAVE
Samenvatting........................................................................................................................................... 3
1

2

Inleiding ........................................................................................................................................... 4
1.1

Kader ....................................................................................................................................... 4

1.2

Doel en Vraagstelling............................................................................................................... 4

1.3

Administratieve data ............................................................................................................... 5

Gegevens plangebied ...................................................................................................................... 6
2.1

Beschrijving plangebied........................................................................................................... 6

2.2

Voorziene ontwikkeling ........................................................................................................... 6

3

Archeologische verwachting ........................................................................................................... 7

4

Archeologisch karterend booronderzoek........................................................................................ 7
4.1

Methode .................................................................................................................................. 7

4.2

Resultaten en interpretatie ..................................................................................................... 8

5

Conclusies ........................................................................................................................................ 9

6

Aanbeveling/Selectieadvies ............................................................................................................ 9

Literatuur ............................................................................................................................................... 10
Bronnen geraadpleegde kaarten........................................................................................................... 10
Bijlage 1: Boorstaten ............................................................................................................................. 11

ArGeoBoor rapport 1434: Noordlaarderbos te Noordlaren
Opdrachtgever: Landschapsbeheer Groningen

2

Samenvatting
In opdracht van Landschapsbeheer Groningen heeft ArGeoBoor een archeologisch karterend
booronderzoek uitgevoerd op een locatie in het Noordlaarderbos te Noordlaren (gemeente
Haren). Het voornemen is om een poel op het perceel te graven met een oppervlakte van circa
3.700. Op het plangebied ligt de dubbelbestemming archeologie. Het gemeentelijk beleid van
Haren is dat bij ingrepen groter dan 1.000 m2 en dieper dan 0,40 m-mv archeologisch
onderzoek deel uit moet maken van de ruimtelijke procedure.
Dit karterend booronderzoek is een vervolg op een eerder uitgevoerd bureauonderzoek. Op
basis van het bureauonderzoek werd een matig hoge verwachting uitgesproken voor resten
van steentijd bewoning en resten die zouden kunnen samenhangen met de karresporen buiten
uit plangebied.
Bij het karterend booronderzoek zijn in de bodem sporen van interen verwering, als gevolg van
een sterk wisselende grondwaterstand, aangetroffen. In de gezeefde grond van de Bh en Bwhorizonten zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. De aangetroffen laagte is
waarschijnlijk een uitblazingslaagte.
Geadviseerd wordt om geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren
en het plangebied vrij te geven voor de voorziene ontwikkelingen.
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 Haren en de provinciaal archeoloog van Groningen.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Landschapsbeheer Groningen heeft ArGeoBoor een archeologisch karterend
booronderzoek uitgevoerd op een locatie in het Noordlaarderbos te Noordlaren (gemeente
Haren). Het voornemen is om een poel op het perceel te graven. Op het plangebied ligt de
dubbelbestemming archeologie. Het gemeentelijk beleid van Haren is dat bij ingrepen groter
dan 1.000 m2 en dieper dan 0,40 m-mv archeologisch onderzoek deel uit moet maken van de
ruimtelijke procedure.1
Voor deze locatie is reeds een bureauonderzoek uitgevoerd.2 Hierin is geadviseerd om een
booronderzoek uit te voeren om de archeologische verwachting aan te scherpen en om na te
gaan of nog archeologische resten binnen het plangebied aanwezig zijn.
Het karterend booronderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA), versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013). Het
onderzoek is uitgevoerd in oktober 2016.

1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het karterend booronderzoek heeft tot doel het toetsen van het
bureauonderzoek, het vaststellen van de natuurlijke bodemopbouw en eventuele
bodemverstoringen en het opsporen van archeologische indicatoren.
De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal:







1
2

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?

Haren 2013
De Jong en Van der Velde 2016
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1.3

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

bevoegd gezag:
Adviseur:
Coördinaten (plangebied):
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:

Noordlaarderbos
Duinweg
P00712
Noordlaren
Groningen
Haren
Landschapsbeheer Groningen
Dhr. H. Naaier
Roderwolderdijk 60
9744 TH Groningen
T 050-5345199
Gemeente Haren
Libau (contactpersoon is mevr. M. de Jong)
239462/571070
2
Circa 3.700 m
12B
4016906100

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

Kadaster 2012
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het perceel waar de poel voorzien is, ligt in het Noordlaarder bos ten westen van het dorp
Noordlaren. (zie afbeelding 1) en heeft een oppervlakte van circa 3.700 m2. Ten tijde van het
onderzoek was het terrein in gebruik als grasland (pollen). Centraal in het terrein ligt een
kleine vijver. Uit een kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat
het maaiveld van het terrein ligt op circa 3,5 m + NAP.4

2.2

Voorziene ontwikkeling
In het plangebied is de aanleg van een poel met geleidelijke overgang naar hoger gelegen
gebieden rondom voorzien. De graafwerkzaamheden zullen zich concetreren in het lager deel
van het gebied en hebben een maximale oppervlakte van 3.700 m2.

Afbeelding 2. Detail hoogtekaart met de contour van de aan te leggen poel en de uitgevoerde
boringen.

4

AHN-2 2007-2012
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3

Archeologische verwachting
Uit een archeologische bureaustudie en (niet archeologisch booronderzoek) is gebleken dat
het plangebied ligt in een uitgesproken rondvormige laagte (zie afbeelding 2). Uit niet
archeologisch booronderzoek is gebleken dat het zou gaan om een uitblazingslaagte
waarbinnen podzolgronden voorkomen.
De conclusie van het bureauonderzoek is dat de kans op het aantreffen van archeologische
resten middelhoog is. Deze hoge verwachting is gebaseerd op het voorkomen van een
podzolgrond (intacte bodem)en talrijke archeologische resten op de Hondsrug in het
algemeen. Ter plaatse is de verwachting met name hoog voor resten van steentijd bewoning,
maar mogelijk ook vondsten die samenhangen met de aanwezige karresporen, zoals deze zich
op de hoogtekaart met name ten westen van het plangebied aftekenen.5 In zure zandgronden
bestaan opspoorbare resten van steentijd bewoning over het algemeen uit een strooiing van
vuursteen-splinters afkomstig van bewerking. Bij resten van landbouwers worden
aardewerkfragmenten en huttenleem verwacht.
Indien archeologische resten aanwezig zijn worden deze in de top van de pleistocene bodem
verwacht. Deze bestaat mogelijk uit dekzand of oudere zand-, grind en leemafzettingen die
samenhangen met de ijsbedekking en oppervlakkige geologische verschijnselen in de periode
na de ijsbedekking in het Saalien en Weichselien. Er worden podzolgronden verwacht. Bij het
niet archeologisch booronderzoek is geen veen aangetroffen. Er wordt derhalve geen veen
verwacht.

4
4.1

Archeologisch karterend booronderzoek
Methode
Bij het karterend booronderzoek zijn in het plangebied 7 boringen uitgevoerd. 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 Relevante
bodemlagen zijn gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 3 mm.
De boorpunten zijn ingemeten met een DGPS tot op circa 1 meter nauwkeurig. Hoogtematen
zijn afkomstig van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-2).

5

De jong 2016
Nederlands Normalisatie-instituut 1989
7
Bakker en Schelling 1989
8
Bosch 2007
6
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4.2

Resultaten en interpretatie
De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. De boorpunten zijn opgenomen in afbeelding 2.
Veldinspectie
Het terrein was in gebruik als grasland. Er zijn geen bijzonderheden waargenomen.
Booronderzoek
De bodemopbouw in het plangebied is uniform met uitzondering van boring 1. De bouwvoor
bestaat uit matig humeus fijn zand en heeft een dikte van 20 tot 35 cm. De kleur is donkergrijs
en de grond voelt plaatselijk vettig aan. Plaatselijk komen lichtgrijze vlekken voor. Mogelijk zijn
door ploegen veenrestanten en delen van de E-horizont in de bouwvoor opgenomen. Niet
uitgesloten wordt dat er in het verleden grond is opgebracht.
Onder de bouwvoor komen restanten van podzolgronden voor. Deze podzolgronden zijn over
het algemeen slecht ontwikkeld. In boring 1 is de podzolbodem matig goed ontwikkeld en
bevindt zicht tussen 25 en 45 cm—mv een duidelijk inspoelingshorizont (Bh horizont), die
geleidelijk overgaat in een zwak roesthoudende BC-horizont. Opvallend is de overgang vanaf
70 cm naar een bruine laag. Deze bruine laag is ontstaan als gevolg van interne verwering
(roest) als gevolg van sterk wisselende grondwaterstanden op de harde en minder doorlatende
keizand-achtige, matig siltige laag fijne zandlaag die onder de bruine laag aanwezig is.
Als gevolg van het dichter aan de oppervlakte voorkomen van de minder doorlatende keizandachtige laag spelen als gevolg van de sterk wisselende grondwaterstand twee bodemvormde
processen een rol. Enerzijds is er inspoeling en door de tijdelijke seizoensmatig hoge
grondwaterstanden is ook sprake van interne verwering. De bruine bodemlaag onder de
bouwvoor is dus ten dele een humusinspoelingslaag, maar eveneens een verbruiningslaag.
In de boringen 2 t/m 7 is onder de bouwvoor steeds een dunne bruine podzolgrond
aangetroffen (Bh horizont), waarbij interne verwerking ook een grote een rol speelt en
plaatselijk overheerst. In de boorstaten is dit aangegeven als een Bw horizont of als
waterharde laag.
Archeologische indicatoren
Er zijn bij het karterend booronderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. Wel zijn
in alle gezeefde lagen grind en stenen aangetroffen. De sterk wisselende en tijdelijk hoge
grondwaterstanden zijn voor de kans op bewoningsresten ongunstig.
Geologische interpretatie
Het uitgevoerde booronderzoek heeft de bodemopbouw van het uitgevoerde niet
archeologische booronderzoek bevestigd. Er is geen veen aangetroffen en een dikke laag
dekzand ontbreekt eveneens. De kans is groot dat de rondvormige laagte door de wind is
gevormd en een zogenaamde uitblazingslaagte is. Opgemerkt dient te worden dat de
ontstaanswijze van de landschapsvormen op het Drents plateau en de Hondsrug complex is.
Aan het eind van de ijsbedekking in het Saalien hebben diverse geologische processen, die
samenhangen met de smelt van de ijskap, het landschap gevormd. Daarna, in het Weichselien,
zijn als gevolg van vries-dooi cycli en permafrost diverse geologische processen actief geweest.
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Later in het Holoceen zijn door met name menselijk handelen stuifzanden ontstaan. Ook juist
oude zandpaden waren gevoelig voor verstuiving. Mogelijk dat dit in dit geval de oorzaak van
de zandverstuivingen zijn.
Kaarten op basis van het Actueel Hoogtestand Nederland geven een prachtig beeld van allerlei
landschapsvormen (zie voorblad), maar de verklaring voor de ontstaanswijze van deze
landschapsvormen is een studie op zichzelf.

5

Conclusies






6

Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt in een laagte, waarschijnlijk een uitblazingslaagte, maar andere
geologische fenomenen of een combinatie daarvan worden niet uitgesloten.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
In het plangebied worden geen archeologische resten meer verwacht.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
In het plangebied worden geen archeologische resten meer verwacht.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
In het plangebied worden geen archeologische resten meer verwacht, dus deze
worden ook niet bedreigd.

Aanbeveling/Selectieadvies
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Het wordt aanbevolen om geen archeologische vervolgonderzoek in het plangebied uit te
voeren.
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 Haren.
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Bijlage 1: Boorstaten

ArGeoBoor rapport 1434: Bijlage 1 Boorstaten
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Boring 1

RD-coördinaten: 239452/571103

-mv (m)
0
25
30

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens,
bouwvoor, vlekken licht grijs/resten E horizont

45

1

70
80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh
horizont dekzand

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, onscherpe ondergrens, Bh horizont
dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, BC
horizont dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin, scherpe ondergrens, Bw horizont
dekzand/watererharde laag
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin/grijs, C horizont keizand

Boring 2

RD-coördinaten: 239435/571085

-mv (m)
0
35
40
50
60

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens,
bouwvoor, vettig vlekken grijs

Zand, uiterst fijn, matig siltig, donkerbruin, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend,
Bh horizont dekzand,slecht ontwikkeld
Zand, uiterst fijn, matig siltig, bruin, scherpe ondergrens, Bw horizont watererharde
laag, dekzand
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig C horizont

Boring 3

RD-coördinaten: 239461/571079

-mv (m)
0
20
25
35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens,
bouwvoor, vlekken licht grijs zand

60

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh
horizont dekzand
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin, onscherpe ondergrens, Bhs horizont
dekzand
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, lichtbruin, C horizont, gestuit op grind;
keizand?

Boring 4

RD-coördinaten: 239445/571066

-mv (m)
0
20
35

Zand, uiterst fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens,
bouwvoor, vlekken bruine grond

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, Bw horizont
dekzand watererharde laag
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, C horizont

Boring 5

RD-coördinaten: 239475/571052

-mv (m)
0
35
40
45

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens,
bouwvoor, vlekken licht grijs

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh
horizont dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, zwak
roesthoudend, Bhw horizont dekzand/watererharde laag
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C horizont

Boring 6

RD-coördinaten: 239456/571038

-mv (m)
0
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, vettig
25
35
45
70

Boring 7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh
horizont dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, Bh horizont
dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruin, C horizont, kiezels

RD-coördinaten: 239483/571031

-mv (m)
0
20
30

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

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens,
gevlekt/verstoord, vlekken licht bruin
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, lichtbruin, C horizont

