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Samenvatting 

In opdracht van Bouwbedrijf Stoffers BV heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

en een bouwput onderzoek uitgevoerd op de locatie Amen 58 te Amen (gemeente Aa en 

Hunze). Het voornemen is om binnen het plangebied een schuur/stal te bouwen. Het 

plangebied ligt op een es met een hoge verwachting en binnen de bufferzone van een AMK-

terrein dat de historische kern van Amen betreft. Het plangebied heeft een oppervlakte van 

circa 800 m2 . 

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

van het keileem/keizand en of op de daarop gelegen dunne laag dekzand. Het geheel wordt 

waarschijnlijk afgedekt door een esdek uit de late middeleeuwen en/of nieuwe tijd. Er is 

sprake van een brede archeologische verwachting voor resten uit het laat-paleolithicum en 

later. Uit oude kaarten blijkt dat binnen het plangebied de afgelopen tweehonderd jaar geen 

bebouwing heeft gestaan.  

Bij het bouwput onderzoek is vastgesteld dat onder de huidige bouwvoor met een dikte van 25 

tot 40 cm, een oude akkerlaag aanwezig is. Deze akkerlaag is binnen de hele bouwput 

aanwezig en heeft een dikte van enkele tot circa 10 cm. Bij de ontgraving is bouwvoor in zijn 

geheel verwijderd waardoor de oude akkerlaag in de bouwput aan de oppervlakte is komen te 

liggen. Bij het afsteken van het profiel is gebleken dat de oude akkerlaag ligt op een C-horizont 

bestaande uit keizand. Bij het onderzoek is een noord-zuid lopende, circa 40 cm diepe greppel 

aangetroffen, die is opgevuld met hetzelfde type materiaal als de oude akkerlaag. De oude 

akkerlaag bevatte enkele brokjes houtskool en er is één aardewerkfragment gevonden. Deze is 

gedateerd in de periode 12e-13e eeuw (proto-steengoed). 

Het grootste deel van de graafwerkzaamheden heeft reeds plaatsgevonden, waarbij de 

verstoring van archeologische waardevolle lagen beperkt is gebleven tot een kleine aantasting 

van de oude akkerlaag, omdat deze zich direct onder de bouwvoor bevindt. De verstoring zal 

verder gaan bestaan uit het uitgraven van een vorstrand rondom de te bouwen schuur/stal en 

heeft een oppervlakte van 110 meter (omtrek = 40 + 40 + 15 + 15) x 0,4 (breedte) = 44 m2. 

Hierbij wordt de fossiele akkerlaag doorsneden en wordt de aangetroffen greppel aangetast. 

Op basis van het vrijwel ontbreken van archeologisch materiaal, zowel in de fossiele akkerlaag 

als in de greppel wordt de kans klein geacht dat nog andere grondsporen binnen de bouwput 

aanwezig zijn. In combinatie met de geringe nog uit te voeren graafwerkzaamheden wordt de 

kans klein geacht dat archeologische resten dermate worden aangetast dat de 

informatiewaarde van de resten ter plaatse afneemt. 

Het wordt aanbevolen om in het plangebied voor het onderhavig werk 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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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Bouwbedrijf Stoffers BV heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

en een bouwput onderzoek uitgevoerd op de locatie Amen 58 te Amen (gemeente Aa en 

Hunze). Het voornemen is om binnen het plangebied een nieuwe schuur annex stal te bouwen. 

Het onderzoek is onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing in verband met 

bestemmingsplanwijziging. Op de es waar de nieuwbouw voorzien is ligt de 

dubbelbestemming Waarde-Archeologie 5. Bij werkzaamheden dieper dan 30 cm-mv en een 

oppervlakte groter dan 500 m2 dient een archeologisch onderzoek deel uit te maken van de 

ruimtelijke procedure. De noordzijde ligt ook binnen de Bufferzone van een AMK-terrein en 

heeft de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 4. Hier is onderzoek nodig bij alle 

werkzaamheden dieper dan 30 cm-mv. Essen in Drenthe zijn aangemerkt als zijnde van 

Provinciaal belang, derhalve wil de Provincie in een vroeg stadium op de hoogte gebracht 

worden van de ontwikkelingen in deze gebieden.  

Het onderzoek heeft bestaan uit een bureauonderzoek en onderzoek van de reeds gegraven 

bouwput. De aangetroffen ontgraving had een omvang van 800 m2 en was 30 tot 40 cm diep. 

Het onderzoek is uitgevoerd in november 2016 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 bouwput onderzoek is het vaststellen van de 

bodemopbouw en de aanwezigheid van archeologische indicatoren om een uitspraak te 

kunnen doen over de aan-of afwezigheid van archeologische niveaus of bodemverstoringen 

binnen het plangebied. Het onderzoek 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: Amen 58 Amen  
Projectnaam Amen 58  
Toponiem: Amen 58 
Kadastrale adres  Rolde sectie U, nr. 265 
Provincie: Drenthe 
Gemeente: Aa en Hunze 
Opdrachtgever: Stoffers Bouwbedrijf BV 
Contactpersoon: Dhr. H. Stoffers 

Kampweg 6 
9454 PE Ekehaar 
T 0592-389314 
E h.stoffers@stoffers.nl 

bevoegd gezag: Gemeente Aa en Hunze 
Coördinaten: 237177/551246 
Oppervlakte: 800 m

2
 

Kaartblad: 12D 
Onderzoekmeldingsnummer: 4021685100 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt op een akker centraal in het dorpje Amen, ten oosten van bebouwing en 

een verharding van Amen nr. 58.. Het plangebied is in gebruik als akker. De uitgevoerde 

ontgraving heeft een oppervlakte van 800 m2. Uit het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt 

dat het maaiveld van plangebied voor de ontgraving lag op een hoogte van circa 13,9 – 14,0 m 

+ NAP.2 De zuidzijde lag iets hoger dan de noordzijde van het plangebied. 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Ter plaatse van de ontgraving komt in de uiterste westzijde een verharding (de bestaande 

verharding wordt doorgetrokken langs de te bouwen schuur/stal. en in de oostzijde een stal. 

De huidige bouwput is 30 tot 40 cm uitgegraven. Verder komen er geen verdiepingen in het 

zandbed. Rondom de schuur, dus een halve meter rondom naar binnen in de uitgegraven put 

komt een vorstrand. Deze rand wordt over een breedte van 40 cm nog 25cm dieper ontgraven. 

 

 

                                                           
2
 AHN-2 2007-2012 
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart (paarse ster) .3 

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 

Amen ligt op een hoogte ten westen van het beekdal van het Amerdiep. Uit de geologische 

kaart blijkt dat er binnen 2,0 m-mv keileem voorkomt. De keileem wordt gerekend tot de 

Formatie van Drenthe en is afgezet gedurende de ijsbedekking in het Saalien. De keileem is 

bedekt met een dekzandlaag dunner dan 2,0 m (zie afbeelding 2; code: Dr6). In de laagte van 

het beekdal van het Amerdiep is een laag dekzand dikker dan 2,0 m aanwezig. (code Tw4). 

Dekzand is afgezet door de wind in het midden en koudste deel van het Weichselien. Dit 

vrijgekomen zand is vooral afgezet in de aanwezige laagten. Op de hogere keileemplateaus, 

zoals het plangebied werd het stuivende zand slecht vastgehouden en is de laag dekzand vaak 

aanzienlijk dunner of komt het keileem of verweerd keileem in de vorm van keizand aan de 

oppervlakte voor. Dekzand afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Wierden 

behorende tot Formatie van Boxtel.4 Op geomorfologische kaart (zie afbeelding 3) zou het 

plangebied liggen in een dalvormige laagte met veen (code 2R1).5  

                                                           
3
 Kadaster 2012 

4
 De Mulder 2003 

5
 Alterra 2003 
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Op basis van een hoogtekaart en de geologische kaart lijkt dit onwaarschijnlijk (zie 

afbeeldingen 2 en 4). Het plangebied ligt op een plateau of brede rug.  

Afbeelding 2. Uitsnede van de geologische kaart met daarop het plangebied geprojecteerd.6 
 

 
Afbeelding 3. Plangebied op een uitsnede van de digitale geomorfologische kaart.7 
 

 

                                                           
6
 Rijks Geologische Dienst 1990 

7
 Alterra 2003 
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Uit een kaart gemaakt van gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is te 
zien dat het plangebied zich centraal op een rug bevindt, die ligt tussen een ondiep dal in het 
westen en Amerdiep in het oosten (zie afbeelding 4).  
 

Afbeelding 4. Plangebied (blauw) geprojecteerd op een uitsnede van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland.8 

Bodem 

Op de bodemkaart ligt het plangebied in een zone waar een laarpodzolgrond is gekarteerd in 

lemig fijn zand (code cHn23, geen afbeelding).9 Uit een inventarisatie van het voorkomen van 

essen in Drenthe is gebleken dat het plangebied op een es.10 Essen zijn ontstaan vanaf de late 

middeleeuwen tot ver in de nieuwe tijd door het opbrengen van heideplaggen eventueel met 

schapenmest op de akkers om de vruchtbaarheid van de bodem verbeteren. 

3.3 Historische situatie 

In de encyclopedie van Drenthe zou Amen genoemd worden en bestaan uit twee erven.11 De 
naam Amen wordt voor het eerste genoemd in historische bronnen rond 1403 (van Amen). De 
naam betekent nederzetting aan het water ‘de Aam’ (huidige Amerdiep).12 Uit oude kaarten 
blijkt dat het plangebied de afgelopen tweehonderd jaar in gebruik is geweest als akkerland. 
De weg ten noorden van het plangebied is aangelegd tussen 1916 en 1929 (zie afbeelding 5). 
De es wordt niet gerekend tot de oudste essen van Drenthe.13 

                                                           
8
 AHN-2 2007-2012 

9
 Alterra 1960-1995 

10
 Spek en Ufkes 1995 

11
 www.encyclopediedrenthe.nl 

12
 Berkel en Samplonius 2006 

13
 Spek 2015 
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Afbeelding 5. Plangebied (rood) geprojecteerd op kaarten uit de periode 1832-1991.14 

 

 

                                                           
14

 Bureau Militaire Verkenningen circa 1900, 1916, 1929 en Kadaster 1811-1832, 1960 en 1991  
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3.4 Archeologische gegevens 

De informatie uit Archis 3.0 (Archeologisch Informatie Systeem) is weergegeven in afbeelding 

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

monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen besproken, die binnen een straal van 

circa 1200 m van het plangebied liggen. 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

Het plangebied ligt direct ten zuiden van AMK-terrein 14446. Amen is een oud esdorp. De 

grenzen van het terrein zijn gebaseerd op de topografische militaire kaart van 1853. Onder de 

kern bevinden zich mogelijk sporen van vroegere bewoning. Het wordt aangenomen dat de 

resten terug kunnen gaan tot in de vroege middeleeuwen. Binnen de kern is nog geen andere 

archeologisch onderzoek uitgevoerd. Opvallend is dat er nog geen archeologische 

waarnemingen gemeld zijn in Archis. Wel zijn er meldingen ten oosten van het huidige dorp 

gedaan, langs het beekdal van het Amerdiep. 

Op ruim 1000 meter ten oostnoordoosten van het plangebied ligt AMK-terrein 14102, van 

archeologische waarde (waarnemingen 214481 en 214482). Bij het uitbaggeren van het 

Amerdiep in 1968 werd hier aardewerk uit de ijzertijd en ongedateerd bot gevonden. Bij 

oppervlakte kartering rond 1970 werd er mesolithische vuursteen gevonden. Het AMK-terrein 

ligt aan beide zijden van het Amerdiep.  

Op 700 meter ten zuidwesten van het plangebied ligt AMK-terrein 14051 (waarneming 1106). 

Op ruim 1300 meter ten zuidoosten van het plangebied is eveneens een terrein van 

archeologische waarde aanwezig (AMK-terrein 14050). Op beide terreinen zijn op oude 

luchtfoto’s sporen van raatakkers  gezien. De sporen waren op beide terrein weinig 

omvangrijk.  

Waarnemingen buiten de beschreven monumenten 

Ten oostzuidoosten van Amen is een cluster waarnemingen gedaan. Mesolithische vuursteen 

vondsten zijn gedaan bij de waarneming 214471. Waarneming 214591 betreft een vuurstenen 

spits uit de vroege bronstijd, aangetroffen juist ten oosten van het Amerdiep. 

Waarneming 47066 betreft een vuistbijl aangetroffen te Amen, datering lastig, dus ruim 

genomen neolithicum – bronstijd. Waarneming 159 ligt hier vlak naast. Dit betreft de vondst in 

het talud van het net afgestoken Amerdiep. Het gaat om een hielbijl van brons type Hunze 

Eems uit de midden bronstijd. Waarneming 214411 betreft een vuursteensite uit het 

neolithicum. Nabijgelegen waarneming 402810 betreft de vondst van twee schrabbers en een 

trapezium. Ruim 1000 meter ten zuiden van Amen is een klingmes uit het neolithicum 

aangetroffen (waarneming 402116). Ten westen hiervan is een stenen bijl type Fels-Ovalbeil 

gevonden uit de periode bronstijd – vroege neolithicum. Nog verder westwaarts zijn twee 

waarnemingen ingevoerd van mesolithische vuursteensites op een hooggelegen akker 

(waarnemingen 214510 en 214486). Op ruim 800 meter ten westen van het plangebied is een 

mesolithische vuursteen vondst gedaan (waarneming 214371). 
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In het Amerholt ten noorden van Amen heeft recentelijk multidisciplinair onderzoek 

aangetoond dat hier in de ijzertijd akkerbouw is gepleegd. De akkers zijn vermoedelijk in de 

vroege of volle middeleeuwen verlaten.15 

Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 6) 

In het bestudeerde gebied zijn twee andere onderzoeksmeldingen aanwezig. Het gaat om 

melding 2049132100. Bij een archeologisch booronderzoek is klein restant van een B-horizont 

aangetroffen, een vervolgonderzoek werd niet noodzakelijk geacht. Melding 2468657100 

betreft een verkennend booronderzoek. De voorziene bodemverstoring was beperkt waardoor 

een archeologisch vervolgonderzoek niet is aanbevolen. 

 
Afbeelding 6. Informatie uit het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) nabij het plangebied 
(rood).16 

Archeologische beleidskaart (zie afbeelding 7) 

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

door de gemeenteraad. Het plangebied ligt op een es en de noordzijde valt binnen de 

bufferzone van AMK-terrein 14446, de historische kern van Amen waar naar verwachting 

resten van de middeleeuwse nederzetting Amen in de bodem aanwezig zijn. 

 

                                                           
15

 Elerie e.a. 2015 
16

 Archis 2012 
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Afbeelding 7. Plangebied(groen) op de archeologische beleidskaart van de gemeente Aa en 
Hunze.17 (Legenda; donkerbruin= hoge verwachting esdek; donkerroze; hoge verwachting; 
rood, geel en bruin: terreinen met bekende archeologische waarden (AMK-terreinen zie 
hierboven). 

4 Archeologische verwachting 

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

van het keileem/keizand uit het midden paleolithicum. In en op het daarop gelegen dunne 

dekzanddek kunnen resten uit het laat-paleolithicum en later verwacht worden. Het geheel 

wordt mogelijk afgedekt door een esdek uit de late middeleeuwen en/of nieuwe tijd. Uit de 

kaartenreeks van afbeelding 5 blijkt dat het plangebied de afgelopen tweehonderd jaar niet 

bebouwd is geweest.  

Vooralsnog zijn geen waarnemingen in de directe omgeving van het dorp gedaan. De bekende 

vindplaatsen in een straal van circa 1200 meter van het plangebied maken duidelijk dat de 

verwachting met name hoog is voor resten uit de periode mesolithicum t/m de ijzertijd. 

Waarnemingen van perioden daarna zijn niet in Archis vermeld met uitzondering van de 

historische kern van Amen, die vanaf de 10e eeuw in de bronnen genoemd wordt, maar tot in 

de nieuwe tijd uit slechts enkele boerderijen heeft bestaan. Uit de 2e helft van de nieuwe tijd 

worden geen archeologische resten verwacht.   

                                                           
17

 Van Putten e.a. 2011 
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5 Bouwput onderzoek 

5.1  Situatie en Werkzaamheden 

Het bouwput onderzoek is uitgevoerd op 15 november 2016 door L.C. Nijdam. De bouwput die 

werd aangetroffen had een oppervlakte van 800 m2. De ontgravingsdiepte was 30 tot 40 cm-

mv. De uitgraven grond is ten zuiden van het plangebied op een hoop gegooid.  

 Foto richting het zuiden. 

Foto richting het zuidoosten.

Foto richting het noorden.  
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Afbeelding 8. Luchtfoto met de ontgraven put (paars), de beschreven profielopnamen ( nrs. 
 1 t/m 13) en de aangetroffen greppel (bruin). 
 

De westzijde van de put lag tegen de bestaande verharding aan en bestond uit verstoorde 

grond. Deze is niet bestudeerd. Dit geldt ook voor de westzijde van het plangebied nabij de 

bestaande stal. Het putprofiel is beschreven ter plaatse van de punten 1 t/m 10. De profielen 

zijn met een schep verdiept tot in de C-horizont. Bij de punten 11, 12 en 13 is een putje 

gegraven om een aangetroffen greppel te volgen (zie afbeelding 8). Er omheen zijn nog enkele 

putjes (niet beschreven) gegraven om na te gaan of de greppel daadwerkelijk een greppel was. 

De opnameprofielen zijn als boorkolom genoteerd en opgenomen in bijlage 1. De gehele 

puntbodem is, nadat duidelijk was dat het een oude akkerlaag betrof, afgezocht op de 

aanwezigheid van archeologische indicatoren. 
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De bodem is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.18 De niet verstoorde 

bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor 

Nederland.19 

De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.20 

De x,- en y coördinaten van de boringen zijn tot op 1,0 meter nauwkeurig ingemeten met een 

DGPS met VRS correctie. De Z-waarde is gehaald uit het Actueel Hoogtebestand Nederland.21 

5.2 Resultaten en interpretatie 

De huidige bouwvoor heeft een dikte tussen de 25 cm (noordzijde) en 40 cm (zuidzijde) en is 

ter plaatse van de ontgraving in zijn geheel verwijderd. In alle opnameprofielen is onder de 

bouwvoor een bruingrijze bodemlaag aangetroffen. De laag is in de meeste profielen enkele 

tot circa tien centimeter dik . Deze bruingrijze laag gaat in het grootste deel van de put scherp 

over in een zwak roestige, lichtbruine C-horizont. De bruingrijze laag is geïnterpreteerd als een 

oude akkerlaag (geroerde natuurlijke A, E en B horizonten). De C-horizont bestaat uit matig 

siltig, fijn zand met steentjes en (vuursteen) kiezels en is geïnterpreteerd als keizand.  

In de opnameprofielen 3 en 9 is de situatie anders en is de bruingrijze laag tot wel 40 cm dik en 

ligt direct op keileem. Het plaatselijk schoonmaken en bestuderen van het zuidelijke profiel 

(niet alle profieltjes zijn beschreven) maakte duidelijk dat het gaat om een lange smalle 

ondiepe greppel. De greppel kon naar het noorden worden gevolgd (profielputjes 11, 12 en 13) 

en uiteindelijk ook in het noordelijke profiel worden herkend (opnamepunt 3). De greppel is 

ingetekend in afbeelding 8. In de vulling konden in de profielen geen niveaus worden 

onderscheiden en is de greppel geintergreerd met de akkerlaag. Het geheel lijkt tot dezelfde 

gebruiksfase te behoren. 
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Afbeelding 9. Opnameprofiel 9 zonder 
(hierboven) en met interpretatie 
(rechterafbeelding). 

 
 

Archeologische indicatoren 

In de ontgraving, waar de oude akkerlaag aan de oppervlakte lag, zijn vrijwel geen 

archeologische indicatoren aangetroffen. Tijdens het onderzoek is plaatselijk is met de schep 

de putbodem opgeschoond, waarbij houtskoolbrokjes zijn aangetroffen. Er is in de 

noordwestpunt van de ontgraving slechts 1 aardewerkfragmentje aangetroffen. Het betreft 

een vrij dun hardbakken randfragment van een op een draaischijf vervaardigd stuk aardewerk. 

De kleur is licht bruin met een grijzige oppervlakte glans. Er is geen magering te 

onderscheiden. Het wordt gedetermineerd als proto-steengoed, dat over het algemeen 

gedateerd wordt in de periode 12e-13e eeuw.22  

                                                           
22

 Gedetermineerd door L.C. Nijdam (geen specialist) 
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6 Conclusies 

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

plangebied ligt? Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied ligt op een 

keileemrug ten westen van het Amer diep. In de middeleeuwen en nieuwe tijd heeft 

zich een esdek ontwikkeld. Uit het bestuderen van de putwanden is gebleken dat de 

huidige bouwvoor een dikte heeft van 20 tot 40 cm. Hieronder, ligt een fossiele 

akkerlaag met een dikte van enkele tot circa 10 centimeter. Deze fossiele- of oude 

akkerlaag ligt op een C-horizont in keizand. Er is geen dekzand aangetroffen, maar niet 

uitgesloten kan worden dat er oorspronkelijk een dun laagje dekzand aanwezig was, 

dat in zijn geheel is opgenomen in de aangetroffen oude akkerlaag. Onder het keizand 

ligt, vanaf circa 80 cm-mv, keileem.  

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

Binnen de hierboven genoemde oude akkerlaag is een greppel aangetroffen. Hier is de 

grijsbruine laag maximaal circa 40 cm dik. De greppel is circa 2,0 meter breed en loopt 

noord-zuid door de gehele ontgraving. In de oude akkerlaag is naast de aanwezigheid 

van enkele kleine houtskoolbrokjes slechts 1 aardewerkfragment aangetroffen, dat 

vooralsnog getermineerd is als proto-steengoed uit de periode 12e of 13e eeuw. In de 

greppelvulling zijn geen vondsten aangetroffen. 

De hoeveelheid vondsten is derhalve zeer gering en aangenomen wordt dat ter plaatse 

geen sprake is van een huisplaats of woonplaats, maar dat het terrein in gebruik is 

geweest als akker en dat de aangetroffen houtskoolbrokjes en het aardewerkfragment 

met bemesting op de akker terecht zijn gekomen en niet ter plaatse zijn opgeploegd. 

Natuurlijke bodemlagen zoals de E, Bh en BS horizont zijn volledig opgenomen in de 

fossiele akkerlaag. De kans op resten van jagers en verzamelaars is derhalve zeer klein. 

Het ontbreken van overige indicatoren in de akkerlaag doet vermoeden dat er ook 

geen andere archeologische sporen aanwezig zijn.  

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

In het plangebied worden geen andere archeologische resten meer verwacht dan de 

hier beschreven fossiele akkerlaag en de bijbehorende greppel die op basis van slechts 

een aardewerkfragment gedateerd zijn in de 12e-13e eeuw, maar mogelijk  langer in 

gebruik zijn geweest. 

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

De bodem in het plangebied is gemiddeld tot een diepte van circa 30 cm-mv verstoord. 

Daaronder ligt een intacte fossiele akkerlaag op een intacte C-horizont. De verstoring 

ban de bodem is derhalve gering. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden?  

Het grootste deel van de graafwerkzaamheden heeft reeds plaatsgevonden. De 

verstoring van archeologische lagen is tot nu toe beperkt gebleven tot een kleine 

aantasting van de oude akkerlaag, die zich direct onder de bouwvoor bevindt. De 

verstoring zal verder gaan bestaan uit het uitgraven van de vorstrand rondom de te 

bouwen schuur/stal en bestaat uit een oppervlakte van 110 meter (omtrek = 40 + 40 + 

15 + 15) x 0,4 (breedte) = 44 m2. Hierbij wordt de fossiele akkerlaag doorsneden en 

wordt de aangetroffen greppel aangetast.  
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Op basis van het vrijwel ontbreken van archeologisch materiaal, zowel in de fossiele 

akkerlaag als in de greppel wordt de kans klein geacht dat nog andere grondsporen 

binnen de bouwput aanwezig zijn. In combinatie met de geringe nog uit te voeren 

graafwerkzaamheden wordt de kans klein geacht dat archeologische resten zullen 

worden aangetast. 

7 Aanbeveling 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 
 

Indien de voorziene werkzaamheden binnen onderhavig werk beperkt blijven tot, zoals 

hierboven beschreven, het uitgraven van de vorstrand dan wordt aangeraden om geen 

archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in het plangebied.  

Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

gemeente Aa en Hunze. Deze zal de onderzoeksresultaten waarschijnlijk ook voorleggen van 

de Provincie Drenthe. 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. Opnameprofielen
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Profielopname 1       RD-coördinaten: 237177/551267

-mv (m)    NAP(m)

0 13,9
Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

35

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe 
ondergrens, gevlekt/verstoord, oude akkerlaag

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs/oranje, zwak roesthoudend, C 
horizont keizand

25

Profielopname 2       RD-coördinaten: 237183/551267

-mv (m)    NAP(m)

0 13,9
Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

35

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, oude 
akkerlaag aanzet tot greppel zie opname 3

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin/oranje, zwak roesthoudend, C 
horizont keizand

25

Profielopname 3       RD-coördinaten: 237184/551268

-mv (m)    NAP(m)

0 13,9
Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

50 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, oude 
akkerlaag ondiepe depressie/greppel



20

Profielopname 4       RD-coördinaten: 237188/551254

-mv (m)    NAP(m)

0 13,95
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, oude 
akkerlaag

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C horizont 
keizand

25

Profielopname 5       RD-coördinaten: 237188/551251

-mv (m)    NAP(m)

0 13,9
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, oude akkerlaag

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak grindig, bruin, zwak roesthoudend, C horizont 
keizand

25

Profielopname 6       RD-coördinaten: 237188/551243

-mv (m)    NAP(m)

0 13,9
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin/bruin, scherpe ondergrens, oude 
akkerlaag

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, Bhs horizont 
keizand, inspoelingslaagjes

45

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C horizont 
keizand



30

Profielopname 7       RD-coördinaten: 237190/551237

-mv (m)    NAP(m)

0 13,9
Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

40
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, oude 
akkerlaag

45

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig grindig, lichtbruin, C horizont keizand

35

Profielopname 8       RD-coördinaten: 237188/551225

-mv (m)    NAP(m)

0 14
Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

40

Zand, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, oude akkerlaag50

Zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C horizont keizand

40

Boring 9       RD-coördinaten: 237184/551225

-mv (m)    NAP(m)

0 14

Profielopname 9       RD-coördinaten: 237184/551225

-mv (m)    NAP(m)

1 13

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

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, oude 
akkerlaag greppel

90 Leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs/groen, zwak roesthoudend, C horizont 
keileem



50

Profielopname 10       RD-coördinaten: 237176/551225

-mv (m)    NAP(m)

0 140
Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

65
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, oude 
akkerlaag

75
Zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, C horizont keizand

40

Boring 11       RD-coördinaten: 237184/551232

-mv (m)    NAP(m)

0 13,6

Profielopname  11 RD-coördinaten: 237184/551232

-mv (m)    NAP(m)

1 12,6

ontgraven

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, grijs/bruin, scherpe ondergrens, oude 
akkerlaag/greppel

85
Leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs/groen, zwak roesthoudend, C horizont 
keileem

40

Profielopname 12       RD-coördinaten: 237184/551237

-mv (m)    NAP(m)

0 13,6
ontgraven

65
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, oude 
akkerlaag / greppel70

Leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs/groen, zwak roesthoudend, C horizont 
keileem



40

Profielopname 13       RD-coördinaten: 237185/551244

-mv (m)    NAP(m)

0 13,6
ontgraven

65
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, grijs/bruin, scherpe ondergrens, oude 
akkerlaag greppel70

Leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs/groen zwak roesthoudend, C horizont 
keileem




