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Samenvatting 

In opdracht van Oenema zand BV heeft ArGeoBoor een archeologisch karterend 

booronderzoek uitgevoerd op de zandwinlocatie Weperpolder te Oosterwolde (gemeente 

Ooststellingwerf). Het karterend booronderzoek is een vervolg op een eerder uitgevoerd 

bureau- en verkennend booronderzoek. Uit dit booronderzoek bleek dat in een klein deel van 

de beoogde ontgrondingslocatie nog een gedeeltelijk intacte bodem aanwezig was met kans 

op archeologische resten. 

Onderhavig karterend onderzoek heeft zich gericht op dit gedeelte van het terrein waar de 

bodem nog intact zou zijn. Echter uit het karterend booronderzoek is gebleken dat in de zes 

van de elf boringen ook hier de bodem grotendeels geroerd is. Van de boringen waar de top 

van het dekzand nog intact was, is een monster genomen en is de grond gezeefd. Er zijn geen 

archeologische indicatoren in de gezeefde grond aangetroffen. Ook bij een beperkt 

uitgevoerde oppervlaktekartering in het plangebied zijn geen vondsten gedaan. De conclusie is 

dat binnen het plangebied geen archeologische resten meer aanwezig zijn. 

Geadviseerd wordt dan ook om het plangebied vrij te geven voor de voorziene ontgronding.  

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 Ooststellingwerf en de provinciaal archeoloog van Friesland.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Oenema zand BV heeft ArGeoBoor een archeologisch karterend 

booronderzoek uitgevoerd op de zandwinlocatie Weperpolder te Oosterwolde (gemeente 

Ooststellingwerf). Het voornemen is om zand te winnen. 

Het gemeentelijk beleid van Ooststellingwerf is gebaseerd op de Friese Archeologische 

Monumenten Kaart Extra (FAMKE). Hieruit blijkt dat de locatie ligt in een zone met een lage 

kans op het aantreffen van resten uit de periode ijzertijd middeleeuwen. Voor deze perioden is 

geen onderzoek noodzakelijk. Voor de periode steentijd-bronstijd ligt de zone in een gebied 

waarbij het vermoeden is dat de bodem geroerd is, maar waar dit niet geheel zeker is. In deze 

zone wordt een extensief booronderzoek naar de intactheid van de bodem aanbevolen. Dit 

onderzoek is reeds uitgevoerd.1 Gebleken is dat in een klein gedeelte (4.800 m2) van het 

plangebied de bodem intact is en nog resten uit de periode steentijd-bronstijd aanwezig 

kunnen zijn (zie afbeelding 2). Geadviseerd is om een karterend booronderzoek uit te voeren 

om na te gaan of nog archeologische resten binnen het plangebied aanwezig zijn.2 Dit 

onderzoek behelst het geadviseerde karterend booronderzoek 

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 is het vaststellen van de natuurlijke 

bodemopbouw en het opsporen van archeologische indicatoren.  

De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal: 

 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
 Jans 2016 

2
 Jans 2016 
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1.3 Administratieve data 

Adres: Weperpolder, zandwinlocatie 
Toponiem: Weperpolder, Rendijk 
Kadastrale adres  H00824 
Provincie: Friesland 
Gemeente: Ooststellingwerf 
Opdrachtgever: 
 

Oenema zand BV 
Postbus 5 
8430 AA  Oosterwolde 

Adviseur opdrachtgever Bruinenberg Advies 
Mevr. E. Bruinenberg 
T 06-52095482 

bevoegd gezag: Gemeente Ooststellingwerf 
Oppervlakte: 4.800 m

2
 

Kaartblad: 11H 
Archis-meldingsnummer 4019093100 

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

                                                           
3
 Kadaster 2012 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

De uitbreidingslocatie van de zandwinlocatie bevindt zich ten westen van de bestaande 

zandwinput (zie afbeelding 1). Het perceel, waarbinnen het plangebied ligt, was ten tijde van 

het onderzoek in gebruik als akker (geoogste mais). De vondstzichtbaarheid was behoorlijk 

goed. 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

In het plangebied is zandwinning voorzien. 

Afbeelding 2. Kaart met resultaten van het reeds uitgevoerde booronderzoek. Legenda: blauw 
beekafzettingen op C-horizont; rood: top dekzand intact en afgedekt met een dunne veenlaag; 
boringen met een kruis zijn verstoord tot in de BC of C horizont.4 
 

  

                                                           
4
 Jans 2016, figuur 2 
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3 Archeologische Verwachting 

Uit het voorgaand onderzoek is gebleken dat in een klein gedeelte van de uitbreiding van de 

zandwinlocatie nog een intacte podzolbodem bevindt. Het gaat om de boringen 14, 22 en 25, 

zie afbeelding 2). Hier zouden zich nog archeologische resten uit met name de periode 

steentijd t/m vroege bronstijd kunnen bevinden.5 Het gaat dan met name om kampementen 

van jagers en verzamelaars die zich in landschappelijke overgangszones ophielden. In deze 

gradiënt zones komen van nature veel dier- en planten soorten voor en waren de jacht- en 

verzamelmogelijkheden van voedsel optimaal. De kans op resten van landbouwers is 

landschappelijk gezien erg klein. Resten hiervan bevinden zich doorgaans in zones waar 

keileem nabij de oppervlakte voorkomt. Lemige gronden hebben grotere natuurlijke 

vruchtbaarheid. 

Vindplaatsen van jagers en verzamelaars uit de steentijd worden doorgaans gekenmerkt door 

een strooiing van bewerkte vuursteenfragmentjes, die door middel van een intensief 

karterend booronderzoek zijn op te sporen.6  

 
Afbeelding 3. Boorpuntenkaart van het karterend booronderzoek. Rood is de contour van het 
eerder onderzochte gebied.   

                                                           
5
 Jans 2016 

6
 Verhagen e.a. 2011 
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4 Archeologisch karterend booronderzoek 

4.1 Methode 

Bij het karterend booronderzoek zijn in het plangebied 11 boringen uitgevoerd. Tussen de 

boringen zit circa 25 meter en tussen de raaien circa 20 meter. Hiermee kunnen 

nederzettingen worden opgespoord met een oppervlakte groter dan 1.000 m2 en een matig-

hoge vondstdichtheid (80 per m2 of meer).7 De boringen zijn in eerste aanleg uitgevoerd met 

een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en in het geval van een intacte bodem, 

nogmaals gezet met een boordiameter van 15 cm. De opgeboorde grond is lithologisch 

beschreven conform de NEN 5104.8 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op 

basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.9 De archeologische belangrijke 

kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode zijn 

bestudeerd en indien aanwezig beschreven.10 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-3). 

  

                                                           
7
 Verhagen e.a. 2011 

8
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 

9
 Bakker en Schelling 1989 

10
 Bosch 2007 
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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 akkerland (geoogst mais). De zuidzijde van het onderzochte 

gebied lag aanzienlijk hoger dan de noordzijde. Er is gelet op de aanwezigheid van vuurstenen 

artefacten aan de oppervlakte. Er zijn geen vuurstenen artefacten gevonden. 

Bodemopbouw 

De bodems in het plangebied zijn gevormd in matig fijn zand, dat geïnterpreteerd kan worden 

als dekzand. 

Zoals op basis van het verkennend booronderzoek werd verwacht zijn in het plangebied in 

diverse boringen resten van Bh-horizonten van podzolgronden aangetroffen. Dit is met name 

het geval in de boringen in de westzijde van het gebied ( boringen 1 t/m 4 en boring 6). In de 

oostzijde van het plangebied zijn tot in de C- of BC horizont geroerde bodems aangetroffen. 

De bouwvoor in de boringen 1 t/m 4 en boring 6 bestaat uit matig fijn, matig humeus zand en 

is slechts 15 tot 30 cm dik. De hieronder gelegen inspoelingslagen (Bh en Bs-horizonten) zijn 10 

tot 30 cm dik en niet overal even goed ontwikkeld.  

In de boringen 5, 7, 8 en 10 is onder de bouwvoor een geroerde laag aanwezig, die een 

aanwijzing kan zijn voor het diepploegen of omwoelen van de grond. In de boringen 9 en 11 is 

sprake van een door ploegen afgetopt profiel (A-C en A-BC profiel).  

Archeologische indicatoren 

Van de B-horizonten van de boringen 1 t/m 4 en 6 zijn monsters genomen en deze zijn nat 

gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 3 mm. Er zijn geen archeologische indicatoren 

in de zeefresiduen aangetroffen.   
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5 Conclusies 

Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

Het karterend booronderzoek heeft aangetoond de bodem grotendeels tot in de C of BC 

horizont verstoord is als gevolg woelen en ploegen. Uitgezonderd is het westelijk deel van het 

plangebied, hier is de B-horizont nog grotendeels intact. Er zijn in de genomen monsters geen 

archeologische indicatoren aangetroffen. Ook bij de beperkte oppervlakte kartering zijn geen 

vondsten gedaan in de vorm van vuursteen of bewerkt vuursteen die een aanwijzing voor een 

vindplaats zouden kunnen zijn. Op basis van het karterend booronderzoek worden geen 

archeologische resten binnen het plangebied verwacht met een omvang groter dan 1.000 m2 

en een vondstdichtheid van 80 per m2. De kans op vindplaatsen met een kleinere oppervlakte 

of met minder vondsten wordt zeer laag ingeschat. 

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? 

Er worden geen archeologische waarden verwacht dus deze worden ook niet bedreigd. 

6 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 gemeente Ooststellingwerf en de provinciaal archeoloog van Friesland.  
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Bijlage 1: Boorstaten 

 

 



25

Boring 1       RD-coördinaten: 219455/561252

-mv (m)    NAP(m)

0 5,7

Boring 1       RD-coördinaten: 219455/561252

-mv (m)    NAP(m)

1 4,7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor30

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

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, onscherpe ondergrens, BC 
horizont dekzand/monster

80

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

25

Boring 2       RD-coördinaten: 219468/561236

-mv (m)    NAP(m)

0 5,9
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

55 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, Bhs horizont dekzand70

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

20

Boring 3       RD-coördinaten: 219484/561220

-mv (m)    NAP(m)

0 5,7
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

50 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin/grijs, BC horizont dekzand



15

Boring 4       RD-coördinaten: 219504/561200

-mv (m)    NAP(m)

0 5,9
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin/oranje, zwak roesthoudend, 
Bhs horizont dekzand/watererharde laag?60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, oranje, matig roesthoudend, Bw horizont dekzand

30

Boring 5       RD-coördinaten: 219514/561218

-mv (m)    NAP(m)

0 5,7

Boring 5       RD-coördinaten: 219514/561218

-mv (m)    NAP(m)

1 4,7

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

60
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord, bruine 
zandbrok op 50 cm-mv

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, BC horizont dekzand

30

Boring 6       RD-coördinaten: 219495/561236

-mv (m)    NAP(m)

0 5,7
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs/bruin, scherpe ondergrens, EBh 
horizont dekzand

40

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

60

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



40

Boring 7       RD-coördinaten: 219479/561253

-mv (m)    NAP(m)

0 5,7

Boring 7       RD-coördinaten: 219479/561253

-mv (m)    NAP(m)

1 4,7

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

60
Zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord, 
veenbrokken70

Leem, sterk zandig, matig humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, 
smeerlaag of sliblaag

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C horizont / stenen / 
keizand

20

Boring 8       RD-coördinaten: 219486/561271

-mv (m)    NAP(m)

0 5,6

Boring 8       RD-coördinaten: 219486/561271

-mv (m)    NAP(m)

1 4,6

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

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, scherpe ondergrens, opgebracht55

Zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin, zwak roesthoudend

30

Boring 9       RD-coördinaten: 219507/561252

-mv (m)    NAP(m)

0 5,6
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

50 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus onscherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, licht bruine vlekken/ BC horizont dekzand70

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



25

Boring 10       RD-coördinaten: 219520/561240

-mv (m)    NAP(m)

0 5,6
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord70
Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin, Bw horizont dekzand/ watererharde laag

30

Boring 11       RD-coördinaten: 219538/561223

-mv (m)    NAP(m)

0 6

Boring 11       RD-coördinaten: 219538/561223

-mv (m)    NAP(m)

1 5

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

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, opgebracht, sterk afwijkende kleur




