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Samenvatting
In opdracht van Gemeente Tynaarlo heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en
een verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie hoek Achterweg en Rozenstraat te
Tynaarlo (Gemeente Tynaarlo). Het perceel heeft een oppervlakte van ruim 7.000 m2. Het
voornemen is om het bestaande schoolgebouw en de bestande sportzaal te slopen en een
nieuw schoolgebouw te realiseren. Het plangebied ligt op de voormalige Ooster-es van
Tynaarlo, een gebied met een hoge tot middelhoge archeologische verwachting op basis van
landschap.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied is gelegen op de voormalige ooster-es van
Tynaarlo, een dorp dat ontstaan is op een hooggelegen plateau omgeven door beekdallaagtes.
De natuurlijke bodem bestaat uit dekzand op waarschijnlijk keizand (verweerd keileem)
overgaand in keileem (Formatie van Drenthe) of zandige afzettingen van de Formatie van
Peelo. Als gevolg van het gebruik van de grond als akker in de nieuwe tijd en mogelijk late
middeleeuwen is de verwachting dat natuurlijke humushoudende bodemhorizonten
grotendeels zijn opgenomen in de bouwvoor. Mogelijk zijn plaggen opgebracht en is een (dun)
esdek aanwezig. Direct ten zuiden van het plangebied is op de beleidskaart een laagte
aangegeven, die gekarteerd is op basis van het AHN. Deze laagte kan doorlopen tot in de
zuidzijde van het plangebied.
Op basis van de hoge ligging in het landschap en de aanwezigheid van water in de directe
omgeving kunnen vindplaatsen uit de periode laat-paleolithicum tot de nieuwe tijd verwacht
worden. Het betreft een brede verwachting. Uit de periode paleolithicum - bronstijd kunnen
resten van kampementjes van jagers en verzamelaars worden verwacht. Uit de periode laatneolithicum tot en met de vroege middeleeuwen kunnen nederzettingen en sporen van
agrarische activiteiten worden aangetroffen. Verder kunnen er resten van inhumatie- en
crematiegraven worden verwacht. Uit de periode late middeleeuwen - nieuwe tijd worden met
name sporen van agrarische activiteiten verwacht. Omdat op de historische kaarten geen
bebouwing te zien is, wordt de kans op de aanwezigheid van nederzettingen uit de nieuwe tijd
klein geacht.
Bij het verkennend booronderzoek is vastgesteld dat het oorspronkelijke bodemprofiel ernstig
is aangetast waardoor de kans op de aanwezigheid van archeologische resten laag wordt
ingeschat.
Het wordt aanbevolen om in het plangebied hoek Achterweg Rozenstraat te Tynaarlo geen
archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren.
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 5.10 van de
Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de
Gemeente Tynaarlo.
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1
1.1

Inleiding
Kader en beleid
In opdracht van Gemeente Tynaarlo heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en
een verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie hoek Achterweg en Rozenstraat te
Tynaarlo (Gemeente Tynaarlo). De ligging van het plangebied is weergegeven in afbeelding 1.
Het perceel heeft een oppervlakte van ruim 7.000 m2. Het voornemen is om het bestaande
schoolgebouw en de bestande sportzaal te slopen en een nieuw schoolgebouw te realiseren.
Het plangebied ligt op de voormalige Ooster-es van Tynaarlo, een gebied met een hoge tot
middelhoge archeologische verwachting op basis van landschap (zie afbeelding 1b).
Het beleid ten aanzien van archeologie binnen de gemeente is omschreven in de Structuurvisie
Archeologie uit 2013. Uit de bijbehorende archeologische beleidskaart blijkt dat het
plangebied ligt in een landschappelijke zone met een middelhoge of hoge archeologische
verwachting. Bij ingrepen met een oppervlakte groter dan 1.000 m2 en dieper dan 30 cm-mv
dient archeologisch onderzoek deel uit te maken van de ruimtelijke procedures.1 Het gebied is
niet aangemerkt als zijnde van Provinciaal belang.
Onderhavig bureauonderzoek en het verkennend booronderzoek zijn de eerste fase van
archeologisch onderzoek. De onderzoeken zijn uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie, meer specifiek de protocollen 4002 (bureauonderzoek) en 4003
(IVO-overig, landbodems).2
Onderhavig rapport is beoordeeld door de Gemeente Tynaarlo (dhr. M. Huisman). Er waren
geen opmerkingen.

1
2

Buesink e.a. 2011
SIKB 2016
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Afbeelding 1a. Ligging van het plangebied (paars) op een topografische kaart.3

Afbeelding 1b. Plangebied geprojecteerd op de beleidskaart archeologie van de gemeente
Tynaarlo.4 De lichtbruine zone waarin het plangebied ligt heeft een hoge tot middelhoge
verwachting op basis van landschap. Direct ten zuiden van het plangebied ligt een vennetje met
een specifieke archeologische verwachting. Het donkerbruine gebied (incl. licht blauwe
bufferzone) ten westen van het plangebied betreft de historische kern van Tynaarlo zoals
opgenomen in de Archeologische Monumenten Kaart.

3
4

Kadaster 2012
Buesink e.a. 2011
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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 verkennend booronderzoek heeft tot doel het vaststellen van de
bodemopbouw en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek en kansarme zones
hiervoor uitsluiten. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal:







1.3

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?

Administratieve data
Provincie:
Gemeente:
Adres/toponiem:
Kadastrale nr.
Kaartblad:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
coördinaten:

Oppervlakte plangebied:
Onderzoekmeldingsnummer
Archis 3.0:
Beheer en plaats van digitale
documentatie.

Drenthe
Tynaarlo
Rozenstraat 20 en Achterweg 6
Vries H 3115
12B
Gemeente Tynaarlo
Gemeente Tynaarlo
237.302/566.254
237.362/566.260
237.378/566.150
237.310/566.151
2
Ruim 7.000 m (110 bij 65 meter)
4026286100
ArGeoBoor
Dans Easy
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2
2.1

Bestaande en toekomstige situatie
Beschrijving plan- en onderzoeksgebied
Het plangebied is gelegen op de hoek van de Achterweg (noordzijde) en de Rozenstraat
(oostzijde). Aan de Achterweg staat een sportzaal (Opp. 870 m2) en aan de Rozenstraat staat
het huidige schoolgebouw (Opp. 1.300 m2) met speelplein. Tussen beide gebouwen ligt een
door planten overwoekerde greppel en een ten zuiden van het de te slopen sportzaal ligt een
grasveld.
Bij de gemeente is navraag gedaan of bekend is hoe de gebouwen gefundeerd zijn er of hier
ook tekeningen van zijn, zodat de mate van bodemverstoring kan worden geschat. Het was bij
de gemeente niet bekend of er informatie aanwezig is. Uit de klicmelding blijkt dat op diverse
plaatsen kabels en leidingen op het terrein aanwezig zijn.

2.2

Voorziene ontwikkeling
Het terrein zal opnieuw worden ingericht waarbij beide bestaande panden worden gesloopt en
nieuwbouw van een school zal plaatsvinden. De toekomstige exacte bodemverstoring is niet
bekend. De verwachting is dat een bouwput zal worden uitgegraven met een diepte van 80
cm-mv. Daarnaast zullen plaatselijk kabels en leidingen worden aangelegd.

Afbeelding 2. Kaart met de te slopen panden en de globale ligging van de nieuwbouw.
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3
3.1

Bureauonderzoek
Methode
Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een
gespecificeerde archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de
literatuurlijst.

3.2

Aardkundige gegevens
De beleidskaart van de Gemeente Tynaarlo is onder andere gebaseerd op een gedetailleerde
landschaps- en verwachtingenkaart .5 Op deze kaart valt het plangebied binnen de
landschapseenheid stuwwallen, al dan niet bedekt met dekzand (code Gsd). Direct ten zuiden
van het plangebied ligt een laagte/depressie zonder randwal (code Lo).
Op een hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland is het reliëf in de
omgeving van Tynaarlo weergegeven (zie afbeelding 3). Het dorp ligt op een hooggelegen
plateau, omgeven door lager gelegen gebieden. Ten zuidoosten van het plangebied is een
dalvormige laagte aanwezig die vanuit het beekdal in het zuidoosten richting het plangebied
loopt. Door opgebrachte grond bij de aanleg van de woonwijk ten oosten van het plangebied is
het oorspronkelijke reliëf aan het oog onttrokken. Een steilrand markeert de grens van de
woonwijk met de opgebrachte grond en het oorspronkelijke lagere maaiveld daar ten zuiden
van. Mogelijk is ook in het plangebied grond opgebracht.

Afbeelding 3. Plangebied geprojecteerd op een hoogtekaart op basis van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN-2).6
5
6

Buesink e.a. 2011
AHN-2 2007-2012
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Op de bodemkaart (zie afbeelding 4) blijkt dat op het hooggelegen plateau van Tynaarlo
veldpodzolgronden gekarteerd zijn (donkerroze kleur). In de zuidoostzijde komen in dalen
beekeerdgronden voor in lemig fijn zand (lichtgroen). De depressie gekarteerd op de
beleidskaart komt in de bodemkaart niet terug in de vorm van bijvoorbeeld een venige bodem.
De nauwkeurigheid van de bodemkaart is beperkt.

Afbeelding 4. Het plangebied op een bodemkaart.7
Op de Ooster-es van Tynaarlo is de verwachting dat een esdek aanwezig is. Op de essenkaart
van Drenthe is de es aangegeven als bebouwde es. In de landschapsbiografie van de Drentsche
Aa wordt het noordwestelijk deel van de Ooster-es van Tynaarlo gerekend tot de oudste essen
van dit gebied.8 Dit is het gebied ten noorden van het plangebied. Tussen 950 en 1300 na Chr.
nam de bevolking en dus ook het akkerariaal sterk toe. De kans is groot dat in deze periode het
plangebied als akker in gebruik is genomen, maar het kan ook nog later geweest zijn.

3.3

Historische situatie op oude kaarten
Uit de militair topografische atlas van Huguenin uit het begin 19e eeuw blijkt dat ter plaatse
van het plangebied de grond in gebruik was als akker (zie afbeelding 5).9 Het akkerland,
waarbinnen het plangebied ligt, de ooster-es, bevond zich tussen twee wegen. In het noorden
betrof het de weg naar het zuidoosten richting Zuidlaren en in het zuiden een weg die hier ten
oosten van de akkers op aansloot. Ten westen van het plangebied lag een boerderij. Deze
boerderij is ook aangegeven op de minuutplan uit 1811-1832 (zie afbeelding 6).
7

Alterra 1965-1995
Spek 2015
9
Versfelt en Schroor 2005
8
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De boerderij is de meest oostelijke van een boerderijen zwerm die rond 1850 het zuidelijk deel
van de kern van Tynaarlo vormden. Rond 1900 is de situatie ter plaatse vrijwel ongewijzigd (zie
afbeelding 7).

Afbeelding 5. Het plangebied op de Militair Topografische kaart van Huguenin uit 1819-1829
(niet op schaal, wel noordgericht).10

10

Versfelt en Schroor 2005
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Afbeelding 6. Het plangebied op een minuutplan van rond 1811-1832.11

Afbeelding 7. Plangebied op een topografische kaart uit het begin van rond 1900.12

11
12

Kadaster 1811-1832
Bureau Militaire Verkenningen 1900
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3.4

Bekende archeologische gegevens
Archeologische Monumenten Kaart
Ten westen en noorden van het plangebied zijn de volgende terreinen op de archeologische
monumentenkaart aangegeven (zie afbeelding 8).
Direct ten westen van het plangebied ligt AMK-terrein 14428: Dit terrein betreft de kern van
het esdorp Tynaarlo, zoals weergegeven op de topografische militaire kaart van 1853. Onder
de kern bevinden zich mogelijk sporen van vroegere bewoning.
AMK-terrein 14034: Terrein met daarin mogelijke sporen van bewoning uit de IJzertijd. In 1981
werd bij de aanleg van het aangrenzende voetbalveld een grote hoeveelheid aardewerk
gevonden.
Op ruim 300 meter ten noorden van het plangebied ligt AMK-terrein 14041: Dit betreft een
terrein met daarin mogelijk restanten van een grafveld (crematie/inhumatie) uit de Laat
Romeinse- en Vroeg Middeleeuwse periode. Tijdens de aanleg van de oprit van de A-28
werden hier in 1992 en 1993 grote hoeveelheden voorwerpen gevonden die duidelijk wezen
op de aanwezigheid van een omvangrijk grafveld. Hiervan was ook al in 1970 bij een kartering
aardewerk gevonden. De delen van het grafveld die zich op de plek van de oprit bevonden, zijn
verloren gegaan zonder dat een uitgebreid onderzoek mogelijk was. Mogelijk bevindt zich een
restant ervan nog in het huidige terrein.
Op circa 700 meter ten oosten van het plangebied ligt AMK-terrein 8583: Het betreft een
terrein waarin zich het hunebed D6 bevindt. Het monument is gelegen op een dekzandrug op
het noordelijke gedeelte van het keileemplateau de Hondsrug. Het hunebed ligt in een flauwe
kuil op een open terreintje dat begroeid is met gras en wat heide en omzoomd wordt door
loofhoutbomen. Alleen de stenen zijn nog aanwezig, het heuvellichaam is verdwenen. De
aanzet van de dekheuvel is met enige moeite nog in het terrein waar te nemen. Aan de
oostzijde van het hunebed tekenen zich enige karresporen af. De grafkamer heeft een lengte
van 5.5 meter, een breedte van 2.9 meter en een maximale hoogte van 1.7 meter, en is
opgebouwd uit 3 paar zijstenen, twee sluitstenen en 3 dekstenen. De poortstenen ontbreken.
De grafkelder is in oktober 1983 afgedekt met een gesloten vloer van grasbetonblokken.
Ten zuidoosten van het bovengenoemde hunebed ligt AMK-terrein 8771: Terrein met daarin
10 grafheuvels uit het Neolithicum/IJzertijd. De heuvels zijn niet wetenschappelijk onderzocht
en een nauwkeurige datering kan niet worden gegeven. Hun ligging als groep bij elkaar wijst
echter op een mogelijke datering in de IJzertijd. In de nabijheid ligt een groot aantal andere
grafheuvels, een terrein met een tumulus, de locatie van de verdwenen hunebedden D6E en
D6F, en een terrein met hunebed D6. Restauratie; 1999; prov. Drenthe.
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Afbeelding 8. Ligging van de hier besproken onderzoeksmeldingen (blauwe nrs., waarnemingen
(nr. met gele achtergrond) en AMK-terreinen (rode nrs.) uit het archeologisch Informatie
Systeem (Archis 3.0).13
Archeologische waarnemingen (vondstlocaties in archis 3.0).
In het noordwesten ligt een cluster van vier waarnemingen:
3011914100: inheems handgevormd aardewerk,
3164121100: bronzen voorwerp met brandsporen laat Romeinse tijd,
3012627100: bronzen ring gedateerd in de middeleeuwen,
3012562100: handgevormd aardewerk ijzertijd.
In het noorden van AMK-terrein 14428 is een waarneming bekend:
3012635100: steengoed kan uit de late middeleeuwen.
In de zuidoosthoek van AMK-terrein 14034 is een waarneming bekend:
3012246100: aardewerk uit de ijzertijd.
Ten oosten van het plangebied direct ten noorden van AMK-terrein 8583 is een vuurstenen
werktuig uit het mesolithicum gevonden (2685550100).

13

Archis 2016
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Onderzoeksmeldingen in de omgeving
Direct ten noorden van het plangebied is in 2011 een bureauonderzoek (melding 47848) en
een booronderzoek uitgevoerd (47867).
‘Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is vastgesteld dat er binnen een groot deel
van het plangebied sprake is van een esdek op dekzand (boring 2, 3, 5). In het dekzand is van
oorsprong een podzolbodem aanwezig. Deze is grotendeels in het esdek opgenomen. Het esdek
is een indicatie dat het gebied gedurende lange tijd bewoond en bewerkt is geweest en kan
daarom sporen van vroegere bewoning bevatten. Daarnaast zorgt het esdek voor goede
conserveringsomstandigheden voor archeologische vondsten. De kans op het vinden van
archeologische resten of indicatoren binnen dit onderzoeksgebied is daarom groot.14 Besloten
is om het uitgraven van de bouwputten archeologische te begeleiden.’
Verder naar het noordoosten zijn nog twee onderzoeken uitgevoerd:
Onderzoeksmelding 63531. In 2014 is door RAAP een karterend booronderzoek uitgevoerd.
Gebleken is dat de bodem grotendeels geroerd is en intacte bodems zijn geen archeologische
indicatoren aangetroffen.15
Onderzoeksmelding 16690: In 2006 is door RAAP een booronderzoek uitgevoerd. Gebleken is
dat de bodem reeds verstoord was en geen verder onderzoek nodig werd geacht.
Ten westzuidwesten van het plangebied is onderzoeksmelding 65213 aanwezig. De melding
betreft de uitvoer van een booronderzoek door RAAP. Nadere informatie is niet gevonden over
dit onderzoek. Er zijn gen waarnemingen gemeld, dus waarschijnlijk is er niets gevonden.
Ten zuidoosten van het plangebied is een veldverkenning een booronderzoek uitgevoerd (nr.
11224). Gebleken is dat de bodem reeds verstoord was en geen verder onderzoek nodig werd
geacht.16

4

Gespecificeerde archeologische verwachting
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied is gelegen op de voormalige ooster-es van
Tynaarlo, een dorp dat ontstaan is op een hooggelegen plateau omgeven door beekdallaagtes.
De natuurlijke bodem bestaat uit dekzand op waarschijnlijk keizand (verweerd keileem)
overgaand in keileem (Formatie van Drenthe) of zandige afzettingen van de Formatie van
Peelo. Als gevolg van het gebruik van de grond als akker in de nieuwe tijd en mogelijk late
middeleeuwen is de verwachting dat natuurlijke humushoudende bodemhorizonten
grotendeels zijn opgenomen in de bouwvoor. Mogelijk zijn plaggen opgebracht en is een (dun)
esdek aanwezig, zoals booronderzoek ten noorden van het plangebied heeft uitgewezen.
Direct ten zuiden van het plangebied is op de beleidskaart een laagte aangegeven, die
gekarteerd is op basis van het AHN. Deze laagte kan doorlopen tot in de zuidzijde van het
plangebied.

14

De Roller 2011
Jans 2014
16
Jelsma en Tulp 2002
15
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Op basis van de hoge ligging in het landschap en de aanwezigheid van water in de directe
omgeving kunnen vindplaatsen uit de periode laat-paleolithicum tot de nieuwe tijd verwacht
worden. Het betreft een brede verwachting.
Uit de periode paleolithicum - bronstijd kunnen resten van kampementjes van jagers en
verzamelaars worden verwacht. Uit de periode laat-neolithicum tot en met de vroege
middeleeuwen kunnen nederzettingen en sporen van agrarische activiteiten worden
aangetroffen. Verder kunnen er resten van inhumatie- en crematiegraven worden verwacht.
Uit de periode late middeleeuwen - nieuwe tijd worden met name sporen van agrarische
activiteiten verwacht. Omdat op de historische kaarten geen bebouwing te zien is, wordt de
kans op de aanwezigheid van nederzettingen uit de nieuwe tijd klein geacht.
Vindplaatsen van jagers en verzamelaars worden gekenmerkt door bewerkte
vuursteenconcentraties en haardkuilen. Eventuele vondstlagen uit de vroege perioden zullen
zijn opgenomen in de bouwvoor van de eerste akkers, maar haardkuilen kunnen zich als
grondsporen onder de akkerlaag bevinden. Vuursteen vindplaatsen en kampjes hebben een
oppervlakte van ongeveer 50 tot 2000 m2.
Nederzettingen vanaf het laatneolithicum kunnen bestaan uit één of meerdere huisplaatsen
met een omvang van 200 m2 tot enkele hectaren. Grondsporen van agrarische nederzettingen
kunnen bestaan uit paalkuilen, waterputten, afval- en haardkuilen, erfafscheidingen, etc.
Indien nog een veldpodzolgrond aanwezig is, dan kunnen archeologische resten ook in de E- en
B-horizonten worden aangetroffen. Indien er een esdek aanwezig is, worden er archeologische
vondsten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd verwacht bovenin het esdek. Oudere
vondsten worden verwacht onderin of onder het esdek. De diepteligging van dit niveau is
afhankelijk van de dikte van de bovengrond. De verwachte archeologische resten kunnen
overal binnen het plangebied worden aangetroffen, verdere specificatie is niet mogelijk.
Bekende bodemverstoringen
De grondbewerking in de nieuwe tijd kan ervoor gezorgd hebben dat de top van het
oorspronkelijke bodem profiel volledig verploegd of door andere graafwerkzaamheden
verstoord is. Anderzijds zijn de oorspronkelijk laaggelegen gebieden mogelijk opgehoogd,
hetgeen een conserverende werking heeft.
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Afbeelding 9. Boorpuntenkaart met kabels en leidingen.

5

Verkennend booronderzoek
Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op maandag 27 december 2017 door L.C. Nijdam
(senior prospector). Een boorpuntenkaart is opgenomen in afbeeldingen 9 en 10. De
boorlocaties zijn bepaald door de ligging van de gebouwen en kabels en leidingen.

5.1

Methode
In het plangebied zijn 11 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Er is
gestreefd om tot minimaal 30 cm in de C-horizont te boren. De opgeboorde grond is
lithologisch beschreven conform de NEN 5104.17 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn
beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.18
De opgeboorde grond is onderzocht op het voorkomen van natuurlijke en archeologisch
onderscheidende kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode en indien aanwezig beschreven.19

17

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
19
Bosch 2007
18
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5.2

Resultaten en interpretatie
De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. Uit de hoogtekaart (AHN-2) blijkt dat het maaiveld
van het noordelijk deel (boringen 6 en 8 t/m 11) circa 40 cm hoger ligt dan het zuidelijk deel
(boringen 1 t/m 5 en 7) van het onderzochte terrein. In een groot deel van de boringen is de
bodem verstoord tot aanzienlijke diepte (zie afbeelding 10). Hieronder is een tabel met de
dikte van de geroerde bovengrond weergegeven:
boring
opgebracht
en geroerd
akkerlaag
BChorizont
C-horizont

1
0-115

115120

2
0-130

130150

3
0-80

80-120

4
0-70

70100

5
0-80

80-110

6
0-125

125160

7
0-80

8
0-90

80-85

90-120

85-110

120150

9
0-50

5095

10
0-45

11
0-105

45-55
55-60

105-110

60-100

110-130

De bodem in het plangebied bestaat uit opgebrachte grond en voormalige akkerlagen die
samen de geroerde bovengrond vormen. Deze geroerde gronden hebben een dikte van 45 tot
130 cm (zie tabel hierboven). In de boringen 7, 8, 10 en 11 is een akkerlaagje onder de
bouwvoor apart onderscheiden dat mogelijk een oudere bouwvoor betreft en kan duiden op
het opbrengen van grond in het verleden met als doel de vruchtbaarheid te verhogen. Het
ontbreken van BC-horizonten in de boringen, met uitzondering van boring 10, is een
aanwijzing dat al voor het opbrengen van eventuele ophogingslaag de bodem sterk verploegd
of afgegraven was.
De C-horizont bestaat uit zeer fijn, zwak tot matig siltig en plaatselijk roestig dekzand. In boring
9 is tussen 90 en 95 cm –mv een grindrijke zandlaagje aangetroffen, mogelijk keizand of
onderdeel van de Formatie van Peelo.
In de zuidzijde ligt de ongeroerde C-horizont tussen 8,2 (boring 1) en 8,9 (boring 3) m + NAP. In
het noordelijk deel van het plangebied komt de natuurlijke ondergrond het hoogst voor in
boring 10 op 9,5 m + NAP. De waarden voor alle boringen zijn weergeven in afbeelding 10.
Gaan we uit van een gering natuurlijk hoogteverschil in de oorspronkelijke top van de Chorizont in het noordelijk deel van het plangebied, dan is de top van de C-horizont in de
boringen 5 t/m 8 en 11 enkele decimeters verlaagd (door verstoring) ten opzichte van de top
van de C-horizont in de boringen 9 en 10. In het zuidelijke deel van het plangebied in de
boringen 3 en 4 kan de top van de C-horizont van nature wat lager gelegen zijn, maar de
verstoring is mogelijk gering. Echter in de boringen 1 en 2 is sprake van een diepe verstoring.
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Afbeelding 10. Diepteligging C-horizont en dikte van de geroerde lagen.
Uit de bovenstaande waarden blijkt dat in de bodem in de boringen 9 en 10 in de oostzijde van
het perceel het minst verstoord is. Dit blijkt ook uit het voorkomen van een rest van een BChorizont in boring 10. Daaruit volgt dat de overige boringen in de noordzijde een sterk
geroerde bodem hebben, waarbij de BC-horizont geheel verwijderd is en ook een deel van de
C-horizont. In het zuidelijk deel van het plangebied bevinden zich ter plaatse van de boringen 1
en 2 diepe bodemverstoringen. De bodem in boringen 3 en 4 is, rekening houdend met een
mogelijke natuurlijke depressie, relatief ondiep geroerd. Mogelijk komt hier van nature een
beekeerdgrond voor en heeft zich hier nooit een BC-horizont gevormd. Veen, belangrijk voor
de aanwezigheid van archeologische (offer- en depot) vondsten, is niet aangetroffen.
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Conclusies









6

Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt van nature op een hooggelegen plateau en is in de nieuwe tijd en
mogelijk in de middeleeuwen onderdeel geweest van het oostelijke akkercomplex van
Tynaarlo, de Ooster-esch. In de zuidzijde zal een natuurlijke laagte hebben gelegen. Uit
het booronderzoek is gebleken dat de bodem in het plangebied sterk is aangetast.
Slechts bij twee boringen in de oostzijde van het plangebied is de bodem tot een
beperkte diepte geroerd en is een restant van een BC-horizont aangetroffen. Diepe
bodemverstoringen in de zuidzijde duiden mogelijk op het afgraven van grond. Ook in
het overige deel van het plangebied kan grond zijn afgegraven. Na 1900 is het
plangebied bebouwd.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Op basis van de sterk aangetaste natuurlijke bodem wordt de kans klein geacht dat er
nog archeologische waarden in het plangebied aanwezig zijn. Omdat deze aantasting
in vrijwel het hele plangebied is vastgesteld, wordt ook onder de huidige bebouwing
een geroerde bodem verwacht.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Er worden geen archeologische waarden meer verwacht in het plangebied.
Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
Zie hierboven, de bodem is dermate verstoord dat het grootste deel van eventuele
archeologische vindplaatsen ernstig verstoord zal zijn.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Er worden geen archeologische waarden meer verwacht dus deze worden ook niet
bedreigd.

Aanbeveling
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Het wordt aanbevolen om in het plangebied hoek Achterweg Rozenstraat geen archeologisch
vervolgonderzoek uit te voeren.
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 5.10 van de
Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de
Gemeente Tynaarlo.
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Bijlage 1. Boorpuntenkaart

ArGeoBoor rapport 1444: Bijlage 1 Boorstaten
Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo

