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Voorwoord

Het grootste gedeelte van het archeologische onderzoek datARC bv uitvoert wordt
in standaardrapporten gepubliceerd. Voor dit doel is de serie ARC-Publicaties in-
gesteld. Naast deze meer omvangrijke studies, wordt ook eenaantal kleinere, regi-
onale onderzoeken verricht. Dit zijn meestal boorcampagnes, onderzoek door mid-
del van proefsleuven of deelstudies van archeologisch materiaal. Om te voorkomen
dat de rapporten van deze onderzoeken in hetgrijze circuitbelanden worden ze één
keer per jaar gebundeld en uitgegeven als een deel in de reeksARC-Publicaties. Zo
worden de resultaten toegankelijk gemaakt voor derden en hopen we een beschei-
den bijdrage te leveren aan de voortschrijdende kennis op archeologisch gebied.

Met deze publicatie hoopt ARC bv te voldoen aan haar verplichting om de
resultaten van archeologisch onderzoek voor derden toegankelijk te maken. De
verschillende rapporten laten het enthousiasme zien waarmee onze medewerkers
ook klein onderzoek uitvoeren. Daarnaast geeft de publicatie een realistisch beeld
van het doorsnee archeologisch onderzoek, het werk buiten de grote opgravingen,
waarmee een archeologisch bedrijf zich bezighoudt.

J. Schoneveld
Directeur Archaeological Research & Consultancy bv

5



•Groningen •Harkstede
•Boksum

•Lemmer

•Stiens
•Veenklooster

•Elim

•Emmen
•

Hoogeveen

•
Norg

•Oudemolen

•Pesse

•Hoge Vaart

•Deest

•Duiven
•Elst

•Meteren

•Voorst
•Zutphen

•Houten

•Hilversum

•Bleiswijk
•Naaldwijk

•
Nootdorp

•St. Laurens

•Sluis

•Haaren

•
Hoogerheide/Woensdrecht
•

Huijbergen

•Waalwijk

•Maasbree



1 Groningen
1.1 Groningen, Kranenburg-transferium

B. Bijl

Locatie Groningen, gem. Groningen
Toponiem Kranenburg-transferium
Kaartblad 7 D
Coördinaten 230.750/579.375
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek vaststellen van eventueel aanwezige archeologische

sporen en/of vindplaatsen en het bestuderen van de
bodemopbouw

Opdrachtgever Centraal Bodemkundig Bureau (CBB)
Datum 1 t/m 3 mei 2002

1.1.1 Inleiding

Het onderzoeksterrein ligt rondom en direct ten zuiden van de snelweg A7, ten
noordoosten van het dorp Peizermade. Geologisch gezien ligt het terrein op de
overgang van het keileemplateau in Drenthe en de mariene afzettingen in het noor-
den. Op deze plaats heeft zich een groot veenpakket ontwikkeld. In het midden
en het oosten van het onderzoeksterrein bestaat de ondergrond op veel plaatsen uit
matig fijn zand of leem waarop een veenpakket ligt. Bovenin het veenpakket be-
vindt zich de bouwvoor (recent verstoord). In het westelijke deel van het terrein
komt een relatief dik kleipakket voor waarop zich een veenpakket heeft gevormd.
Op het onderzoeksterrein zijn geen archeologische meldingen bekend.

1.1.2 Werkwijze

Van ruim tweehonderd boringen, die door medewerkers van hetCBB werden gezet,
is het sediment archeologisch geı̈nterpreteerd. De boringen zijn in een grid gezet,
verspringend ten opzichte van elkaar, om een zo goed mogelijke ‘dekking’ van het
gehele gebied te krijgen (afb. 1.1). De minimale boordiepte, indien haalbaar, was
2 m beneden maaiveld. Een aantal boringen is dieper doorgezet, zodat de diepere
bodemopbouw bestudeerd kon worden. De boringen zijn gezet met behulp van
een Edelmanboor met een diameter van 10 cm. Van vijf boringen(boringen 5,
68, 115, 130 en 138) is het sediment bemonsterd met behulp vaneen extra grote
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Edelmanboor met een diameter van 20 cm. Dit sediment is gezeefd op een zeef
met een maaswijdte van 4 mm.

Tijdens het booronderzoek is een oppervlaktekartering uitgevoerd, bestaande
uit het inspecteren van molshopen, slootkanten en andere bodemontsluitingen. De
vondstzichtbaarheid was slecht vanwege de volledige begroeiing van het terrein
met gras. Molshopen waren weinig aanwezig, mogelijk vanwege de natte omstan-
digheden.

1.1.3 Conclusie

De ondergrond van het gehele onderzoeksterrein is vrijwel onverstoord. Nabij bo-
ringen 224, 228 en 236 heeft een boerderij gestaan. De directe bovengrond was
hier dan ook verstoord, maar de diepere bodemopbouw was intact. Uit de boringen
blijkt dat het terrein geomorfologisch gezien globaal in tedelen is in drie delen, te
weten een westelijk, centraal en oostelijk deel. Het westelijk deel bestaat uit klei-
gebied met een veenpakket, het centrale deel uit een keileemrug met zanddek en
soms een veenlaagje en het oostelijk deel uit een met veen opgevulde geul en sterk
humeus zand. De bodem op het westelijke terreindeel is opgebouwd uit matig tot
zwak venige klei, waarop een veenpakket ligt, soms afgedektdoor een kleilaag. De
bodem in het centrale terreindeel bestaat uit leem, afgedekt door matig fijn zand,
waarop soms een (deel van een) veenpakket ligt. In het zand issprake van lichte
bodemvorming, dus is er geen verstoring van de bodemopbouw.De bodemopbouw
in het oostelijke terreindeel bestaat uit een veenpakket van minimaal 2 m dikte of
een matig fijn zand (matig tot sterk humeus), dat is afgedekt door een veenpakket.

De leem, die voornamelijk in het centrale terreindeel ondiep aanwezig is, be-
treft een keileemrug die van zuid naar noord door het onderzoeksterrein loopt.
Deze keileem is afgezet tijdens het Saalien, de voorlaatsteijstijd. Het zand dat op
de leem ligt betreft een pakket dekzand uit het Weichselien,de laatste ijstijd. Het
terrein is deels afgedekt door een veenpakket. De dikke veenlaag in het oostelijke
terreindeel betreft een opvulling van een oude geul, mogelijk een vertakking/loop
van het Eelderdiep. In het westen gaat het terrein over in eennat gebied, de Peizer-
maden, een veengebied met in de ondergrond een kleipakket. In dit veengebied is
speciaal gelet op de mogelijke aanwezigheid van (de resten van) veenterpjes. Deze
zijn niet aangetroffen.

De oppervlaktekartering heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd. Van
de vijf megaboringen waarvan het sediment is bemonsterd en gezeefd (zie 1.1.2)
heeft één boring vondsten opgeleverd. In boring 130, gezet op de flank van de kei-
leemrug, zijn scherven aardewerk gevonden die dateren uit de IJzertijd. Dit komt
overeen met andere vondsten op andere keileemruggen welke zijn afgedekt door
dekzand (o.a. rondom de stad Groningen).

De combinatie van de geomorfologie en de aardewerkvondst bevelen een ver-
volgonderzoek aan in de vorm van proefsleuven(onderzoek).Ter hoogte van bo-
ring 130 zou één oostwest georiënteerde en één noordzuid georiënteerde proefsleuf
dwars over de keileemrug aangelegd moeten worden.
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Afbeelding 1.1 Boorpuntenkaart Kranenburg (kaart B. Schomaker).



1.2 Groningen, Stationsplein

G.J. de Roller

Locatie Groningen, gem. Groningen
Toponiem Stationsplein
Kaartblad 7 D
Coördinaten 233.684/581.168
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek inzicht krijgen in de eventuele archeologisch interessante

bodemlagen om zo een archeologisch verwachtingsmodel
voor het gebied te kunnen opstellen

Opdrachtgever Ingenieursbureau MUG
Datum juli 2002

1.2.1 Inleiding

Onder een deel van het stationsplein te Groningen, in totaalca. 12.600 m2 groot,
wordt in de toekomst een verdiepte fietsenstalling aangelegd. Als gevolg van de
bouwactiviteiten zal de ondergrond van het westelijke deelvan het plein, onge-
veer 7.600 m2, verstoord worden. Naast een archeologisch booronderzoekis ook
een milieukundig booronderzoek uitgevoerd, aangezien op deze locatie rekening
moet worden gehouden met bodemverontreiniging. Beide booronderzoeken zijn
gecombineerd. Het milieukundige onderzoek werd uitgevoerd door ingenieursbu-
reau MUG uit Groningen.

Van het onderzoeksgebied zijn geen eerdere archeologischewaarnemingen be-
kend. Wel is bij de bouw van de ABN-Amrobank, op de hoek van de Stationsweg
en de Hereweg, materiaal uit de midden-steentijd (Mesolithicum) gevonden (mond.
med. K. Helfrich, gemeente Groningen, afd. Bouwtoezicht & Monumenten). Het
gebied ligt op de overgang tussen de Hondsrug en het dal van derivier de Aa. Der-
gelijke overgangsgebieden hadden door hun afwisseling in landschapstypen grote
waarde voor de prehistorische mens. In de rivierdalen kon vee gehouden worden en
er zijn goede mogelijkheden om te vissen en jagen. Op de hogere grond kon land-
bouw bedreven worden en worden gewoond. De hoge zandruggen en waterlopen
waren ook te gebruiken als verbindingswegen. Op een afbeelding van kaartenma-
ker Hubois uit 1652, getiteld: ‘Afbeeldinge der stad Groningen met de omliggende
fortressen’ staat het onderzoeksgebied als weiland weergegeven. Ook op stafkaar-
ten uit de periode 1851–1855, waar de eerste spoorlijn al welop is aangegeven,
is het gebied nog onbebouwd. Aan de buitenzijde van de stadsgracht lag een ver-
dekte weg (weg voorzien van mogelijk een lage wal en een slooten behorende tot
de vestingwerken). Rond de Hereweg waren tuinen aanwezig. In 1872 werd het
eerste station gebouwd op de plaats van het huidige station.De woning van de sta-
tionschef stond op het voorplein. In 1876 werd de vesting Groningen opgeheven
en kwam het gebied vrij voor permanente bebouwing. In 1893 werd begonnen met
de bouw van het huidige stationsgebouw.

10



1.2.2 Werkwijze

Ten behoeve van het milieukundig onderzoek zijn twaalf boringen tot een diepte
van 4 m beneden maaiveld gezet (afb. 1.2). Voor archeologisch booronderzoek
zijn eveneens twaalf boringen gezet. Om door de harde toplaag (asfalt, slakken en
tegels) heen te komen was zwaar materiaal aanwezig, zoals een boorwagen en een
pneumatische hamerboor. Deze zijn alleen, waar nodig, in debovenste halve meter
gebruikt. De boringen zijn met de hand gezet met een Edelmanboor met een dia-
meter van 10 cm. Waar puin in de weg zat is een 7 cm brede Edelmanboor gebruikt.
Om onder het grondwaterniveau (ca. 1,50 m beneden maaiveld)te kunnen boren is
een aantal keren gebruik gemaakt van een zuigbuis van 2 m lengte. In totaal zijn 14
boringen beschreven, omdat twee boringen (nummers 10 en 13)gestaakt moesten
worden wegens te veel stenen (mogelijk puin) in de ondergrond. Tijdens het boren
is een lithologische beschrijving van het sediment gemaakten is gelet op archeo-
logische indicatoren zoals aardewerk, bot, vuursteen, fosfaat e.d. Deze gegevens
zijn in boorstaten en boorraaien uitgewerkt, waarna de vindplaats gewaardeerd is
volgens de KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 2, 2002).

1.2.3 Conclusie

In het onderzoeksgebied is in alle boringen de bovengrond tot op grote diepte,
ca. 0–1 m +NAP (ca. 2,5–1,5 m beneden maaiveld), verstoord door recente en/of
subrecente activiteiten. Deze lagen zijn rijk aan puin en mortelresten. Beneden de
0–1 m +NAP zijn in het noordwestelijke deel van het gebied deels onverstoorde
bodems aanwezig. In het centrale en het zuidoostelijke deelzijn onderwaterafzet-
tingen aanwezig. Het zuidwestelijke deel bevat onderwaterafzettingen die relatief
hoog liggen, namelijk 0,10–0,90 m +NAP (ca. 1,60 m beneden maaiveld) en in één
boring zelfs boven de B-horizont in de zandondergrond. Dezekleiafzettingen zijn
van jongere datum dan de bodems in het noordwestelijke deel en de kleiafzettingen
in het centrale en zuidoostelijk deel. Hoewel in de boringengeen archeologica zijn
aangetroffen is het, mede gezien de vondsten van midden-steentijd materiaal in de
omgeving, de ligging op de overgang tussen hoge en lage gronden en de aanwe-
zigheid van deels intacte fossiele bodems, niet uit te sluiten dat op de plaatsen van
deze bodems (in het noordwestelijke deel) resten van prehistorische activiteiten te
vinden zijn. De bodemvorming geeft aan dat er lange tijd geenverstoring van het
toenmalige maaiveld is geweest. In boringen 2 en 5 gaat de zandondergrond gelei-
delijk over in kleilagen, wat wijst op een niet-erosieve afzetting van de klei op het
zand. Onder een gedeelte van de kleiafzettingen kunnen prehistorische sporen ge-
conserveerd zijn. Bij activiteiten die beneden 0,50 m +NAP (globaal 2 m beneden
maaiveld) reiken moet in het overgrote deel van het onderzoeksgebied rekening
worden gehouden met de mogelijkheid van archeologische (grond)sporen. Deze
sporen zijn alleen in vlakken goed zichtbaar. Voor grondwerkzaamheden bene-
den 0,50 m +NAP is het noodzakelijk dat bouwputten in vlakkenworden verdiept,
waarbij archeologische bouwbegeleiding aanwezig is.
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Afbeelding 1.2 Boorpuntenkaart Stationsplein (kaart B. Schomaker).



1.3 Harkstede, Borgmeren

M. Essink

Locatie Harkstede, gem. Slochteren
Toponiem Borgmeren
Kaartblad 7 G
Coördinaten 233.684/581.168
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek vaststellen van eventueel aanwezige archeologische

sporen en/of vindplaatsen en het bestuderen van de
bodemopbouw

Opdrachtgever Ingenieursbureau MUG
Datum 4 t/m 12 juni 2002

1.3.1 Inleiding

Het onderzoeksgebied is gelegen ten zuidwesten van het dorpHarkstede en grenst
aan de Centrale Zandwinning Borgmeren. Het onderzochte terrein zal in de toe-
komst deels gebruikt worden voor woningbouw en deels voor uitbreiding van de
zandwinning.

1.3.2 Werkwijze

Het terrein was door de Grontmij verdeeld in tien vakken. In totaal zijn 122 borin-
gen gezet. Alle boringen zijn gezet door de Grontmij. Hiervoor is gebruik gemaakt
van een Edelmanboor van 10 cm doorsnede. Van alle boorpuntenzijn hoogtes ge-
nomen met behulp van roterende laser en is plaatsbepaling gedaan met behulp van
GPS (Global Positioning System). De boringen zijn beschreven en een deel van de
boringen is gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 4 mm.

1.3.3 Conclusie

De meeste boringen leverde een vrijwel onverstoord bodemprofiel op (podzol-
achtig). Bij een klein aantal boringen was bovenin een deel verstoord. Globaal
gezien bestaat de opbouw van de bodem in dit gebied uit een zandige bouwvoor
met daaronder veen (veelal veraard en/of zandig), zand en lemig zand of zandig
leem. De onderste laag is waarschijnlijk de bovenzijde van het keileempakket in
de ondergrond. Deze bovenzijde is vaak ’uitgeleemd’, wat betekent dat onder in-
vloed van (regen)water een deel van de leem is weggespoeld. Het zand daarbo-
venop is waarschijnlijk dekzand en tevens oud loopvlak. Vandit zand is steeds
een gedeelte gezeefd. Dit heeft echter geen archeologischevondsten opgeleverd,
op zijn hoogst kwamen enkele kleine grindjes tevoorschijn.Naast het beschrijven
van boringen was het ook de bedoeling om molshopen en slootkanten te bekijken.
In het hele gebied, waarvan het grootste deel vrij ruig begroeid was, zijn echter
nauwelijks molshopen aangetroffen en alle slootkanten waren volledig begroeid,
zodat dit geen resultaat opleverde.
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Op een aardappelakker in vak 2 zijn twee scherven aangetroffen die waar-
schijnlijk dateren uit de Late IJzertijd of Romeinse Tijd (mond. med. A. Ufkes).
Op hetzelfde perceel lagen echter ook stukken steengoed, porselein, puin en plas-
tic, waardoor de betrouwbaarheid van deze vondsten erg klein is. Mogelijk is hier
sprake van opgebrachte grond voor bodemverbetering. Rond de boringen 49, 45 en
75 bevindt zich mogelijk een zandkopje. Dit deel van het terrein zou archeologisch
interessant kunnen zijn.

De bodemopbouw van het hele gebied is echter vrijwel overal intact en het zand
is afgedekt door veen. Het voormalige (dek)zandoppervlak in het onderzochte
gebied is beschermd en onverstoord. Als er archeologica in de bodem aanwezig
zijn, zijn deze zeer waarschijnlijkin situ aanwezig. Het is daarom aan te bevelen
om de toekomstige graafwerkzaamheden archeologisch te begeleiden.
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2 Friesland
2.1 Boksum, Kerkhof

C.G. Koopstra

Locatie Boksum, gem. Menaldumadeel
Toponiem Kerkhof
Kaartblad 5 H
Coördinaten 177.750/576.250
Soort onderzoek archeologische begeleiding
Doel onderzoek nader bestuderen van een tijdens graafwerkzaamheden

aangetroffen sarcofaag
Opdrachtgever Provinsje Fryslân
Datum 27 februari 2002

2.1.1 Inleiding

Voor het aanleggen van nieuwe afvoerbuizen is in januari 2002 door een minikraan
een sleuf aangelegd op het kerkhof van Boksum. Tijdens deze graafwerkzaam-
heden werd een twaalfde, mogelijk laat elfde eeuwse rood zandstenen sarcofaag
aangetroffen. Helaas was de sarcofaag door de graafmachinegeraakt en hierdoor
deels beschadigd. De sarcofaag toonde echter ook enkele oude breuken. Tijdens
het blootleggen van de sarcofaag is een groot fragment van desarcofaag losgebro-
ken. Rond de sarcofaag werden enkele tufsteenbrokken aangetroffen. De ligging
van deze stenen was zodanig dat een associatie met de sarcofaag niet ondenkbaar
scheen. De vondstlocatie is archeologisch nader onderzocht.

2.1.2 Werkwijze

Ten noorden en ten westen van de sarcofaag zijn twee profielenschoongestoken.
Daarnaast zijn de eerder aangetroffen tufsteenbrokken schoongemaakt en ter bestu-
dering iets meer vrijgelegd. Omdat het risico te groot werd geacht dat de sarcofaag
beschadigd zou raken door mogelijke toekomstige werkzaamheden aan de kabels
en leidingen, is de sarcofaag gelicht. Ook het feit, dat teveel van het omliggende
bodemarchief was verstoord om de locatie archeologisch gezien nog als waarde-
vol te bestempelen, speelde mee bij deze beslissing. Aangezien de sarcofaag zo-
wel een aantal recente als oude breuken bleek te hebben, kon de sarcofaag zonder
veel problemen in een aantal etappes worden gelicht. De onderliggende bodem is
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Afbeelding 2.1 Vlaktekening sarcofaag Boksum (tekening A.M. Bakker).

vervolgens in kwadranten gecoupeerd zodat een eventuele ingraving zou kunnen
worden waargenomen.

2.1.3 Conclusie

Helaas leverden beide profielen geen informatie over de begraving van sarcofaag.
De tufsteenbrokken bleken geen structuur te vormen. De stenen lagen weliswaar
dicht bij elkaar, maar na schoonmaken bleken ze ten opzichtevan elkaar zo onre-
gelmatig te liggen dat een onderlinge associatie uit te sluiten was. De oorspron-
kelijke tufstenen kerk van Boksum is, zoals blijkt uit het huidige muurwerk, vele
malen gerenoveerd. In de twaalfde en dertiende eeuw werden al vele tufstenen
vervangen door kloostermoppen. Waarschijnlijk zijn veel van de kapotte tufstenen
rond de kerk in de grond geraakt. Natuurlijk valt niet uit te sluiten dat tufstenen
voor allerlei doeleinden werden hergebruikt, bijvoorbeeld voor het omlijsten van
graven. Bij de aangetroffen tufstenen is daar echter geen sprake van. Aan de west-
zijde van de sarcofaag lag naast één van de stenen een kinderschedel met enkele
wervels en een onderkaak. Deze skeletresten waren verrommeld en lagen dus niet
in situ. De sarcofaag ligt exact parallel aan de kerk en is dus precies oost-west
georiënteerd. Hierdoor is het zeer aannemelijk dat de sarcofaagin situ ligt. Er valt
echter niet uit te sluiten dat de sarcofaag is hergebruikt endat deze door de eeuwen
heen één of zelfs meerdere keren is verplaatst en mogelijkdus niet meer op de
oorspronkelijke plek ligt. Door het ontbreken van de omliggende grond is dit niet
meer vast te stellen. De coupeprofielen onder de sarcofaag toonden echter geen
kleurverschillen in de bodemopbouw die een eventuele grafkuil zouden aantonen.
Wel werden circa 20 cm onder de sarcofaag enkele menselijk resten aangetroffen,
waaronder een schedel en een spaak- en scheenbeen. Wellichtvormen deze been-
deren resten van één individu. Als dit echter het geval blijkt, is een groot deel van
het skelet door latere graafwerkzaamheden verwijderd.
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2.2 Lemmer, IJsselmeerdijk

S.J. Tuinstra

Locatie Lemmer, gem. Lemsterland
Toponiem IJsselmeerdijk
Kaartblad 15 F
Coördinaten 176.000/539.750
Soort onderzoek archeologische begeleiding
Doel onderzoek het terrein van een archeologisch waardeoordeel te

voorzien, met het oog op eventueel verder archeologisch
onderzoek

Opdrachtgever Wetterskip Fryslân
Datum 22 mei 2002

2.2.1 Inleiding

De aanleiding van de archeologische begeleiding was een dijkverbetering. Bij deze
verbetering was het plan om vóór de geplande dijkophogingen taludverandering
eerst slechte delen van de dijk af te graven en deze te vervangen met zware klei.
Bij de afgraving van de slechte dijkdelen werd door de provinciaal archeoloog
G. de Langen de kans aanwezig geacht dat de middeleeuwse kerndijk zou worden
aangesneden. Vandaar dat tot het uitvoeren van een archeologische begeleiding
besloten is.

2.2.2 Werkwijze

Voor een efficiënter verloop van het werktraject, is besloten om niet de werkzaam-
heden van het Wetterskip op de voet te volgen maar om afzonderlijk en steek-
proefsgewijs enkele proefsleufjes aan te leggen (afb. 2.2). Op deze wijze konden
de archeologische implicaties binnen één dag, over een groot deel van het te verbe-
teren dijktracé, in kaart worden gebracht. Aan de hand van de door het Wetterskip
Fryslân ter beschikking gestelde situatie- en dwarsprofieltekeningen is van tevo-
ren bepaald waar de proefsleuven het best aangelegd konden worden. Hierbij is
uitgegaan van de te veranderen situatie zoals deze op de dwarsprofieltekening was
aangegeven. Bij vier locaties werd de kans aanwezig geacht dat de middeleeuwse
dijk aangesneden zou kunnen worden. Vandaar dat in totaal vier proefsleuven zijn
gepland en aangelegd. Deze proefsleuven zijn alleen aangelegd in dat deel van
het tegenwoordige dijklichaam dat volgens de nieuwe plannen ook daadwerkelijk
verstoord zou worden.

2.2.3 Conclusie

Proefsleuven 1 en 2 (de twee meest linkse proefsleuven op afb. 2.2) zijn aange-
legd in de landwaartse flank van de dijk en proefsleuven 3 en 4 (de twee meest
rechtseproefsleuven op afb. 2.2) over de top van de dijk en inde aan de waterzijde
gelegen flank. Alle sleuven zijn laagsgewijs aangelegd tot iets onder het niveau
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Afbeelding 2.2 De ligging van de proefsleuven (in zwart) langs de IJsselmeerdijk bij Lemmer (kaart S.J. Tuinstra).



dat de werkzaamheden ten behoeve van de dijkvernieuwing zouden bereiken. Bij
geen van de aangelegde sleuven zijn middeleeuwse sporen of vondsten aangetrof-
fen. Alleen in sleuven 3 en 4 zijn twee vondsten gedaan. In allebei de gevallen
ging het om postmiddeleeuws aardewerk, ruwweg te dateren in17e tot 18e eeuw.
Sleuf 3 en 4 leverden ook de meeste informatie betreffende deopbouw van de hui-
dige dijk. Hierbij bleek de kern van de dijk te bestaan uit losmiddelfijn zand met
schelpen, waar overheen een laag humeuze klei was aangebracht, met daarin enig
puin en aardewerkfragmenten. Over deze humeuze kleilaag heen is later nog eens
een zandige ophogingslaag aangebracht, die vervolgens weer is afgedekt met aar-
de. Uit sleuven 1 en 2 bleek dat de landwaartse flanken van de dijk voornamelijk
bestaanuit duidelijk opgebracht veen. Het veen is niet erg compact en zonder enige
archeologica. Deze veenlaag wordt afgedekt door een laag aarde die tot 50 cm dik
was.

De humeuze kleilaag die is aangetroffen in sleuven 3 en 4 is deenige goed
dateerbare laag, namelijk daterend uit de late 17e/vroege 18e eeuw. Deze laag,
en daarmee het onderliggende zandlichaam,zal ergens in de 18e eeuw zijn aange-
bracht. Zonder deze afdekkende laag zal de kern van zand nietstabiel geweest zijn.
Van de middeleeuwse kerndijk is in alle vier de sleuven nietsgevonden. Ook de
landwaartse flanken lijken, gezien hun vrij losse opbouw, geen eeuwenoude lagen
te vertegenwoordigen. Verdere begeleiding lijkt dan ook niet noodzakelijk.

2.3 Lemmer, Straatweg

S.J. Tuinstra & J.R. Veldhuis

Locatie Lemmer, gem. Lemsterland
Toponiem Straatweg
Kaartblad 15 F
Coördinaten 177.600/540.500
Soort onderzoek AAO
Doel onderzoek bepalen of er behalve van houtskool ook sprake van is van

vuursteenconcentraties (met andere woorden: is er
inderdaad sprake van archeologische vindplaatsen) en
bepalen hoe waardevol de aangetroffen vindplaatsen zijn

Opdrachtgever gemeente Lemsterland
Datum 11 en 12 december 2002

2.3.1 Inleiding

Op de locatie van het onderzoek is een bedrijvenpark gepland. Het Aanvullend
Archeologisch Onderzoek (AAO) richtte zich op vindplaats IV waar door RAAP
(Exaltus 2002) behalve houtskool ook enig verbrand bot en enkele splinters vuur-
steen zijn aangetroffen. Op basis van deze resultaten werd een vindplaats uit de
Midden Steentijd, het Mesolithicum, op de locatie verwacht. Middels het AAO
moest bepaald worden of dit het geval was.
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2.3.2 Werkwijze

Een noord-zuid georiënteerde sleuf van 30×5 m is aangelegd over de top van de
zandrug. Met de machine werd tot direct onder het veenpakketverdiept (waarbij de
laatste 20 cm in dunne laagjes geschiedde). Dit is het niveauvan de A1-horizont.
Dit vlak is gedeeltelijk geschaafd. Het tweede vlak kwam ongeveer 20 cm dieper
te liggen, in de bovenkant van de B-horizont. Nadat beide vlakken waren gedocu-
menteerd, is op drie locaties een deel van het profiel geschaafd en gedocumenteerd.

2.3.3 Conclusie

De bij het AAO aangelegde proefsleuf ligt over de top van de bij het booronderzoek
aangetroffen zandkop. De top lag ongeveer in het midden van de opgravingsput,
van de flanken is slechts een deel aangetroffen. Het vondstmateriaal is beperkt.
Zowel in vlak 1 als vlak 2 is een zeer kleine hoeveelheid houtskool aangetroffen.
Het betreft houtskoolspikkels van natuurlijke origine. Invlak 2 zijn twee kleine
houtskoolvlekken aangetroffen. Hier kan evenmin een andere oorsprong dan een
natuurlijke aan worden toegekend. De andere grondsporen bestaan uit natuurlij-
ke vlekken of lagen, inclusief een onregelmatig gevormde depressie bovenop de
zandkop. Vuursteen of verbrand bot is in het geheel niet aangetroffen.

Het ontbreken van archeologische vondsten lijkt er op te wijzen dat er met be-
trekking tot vindplaats IV geen sprake is van een archeologische site. Dit is een
conclusie waar enkele kanttekeningen bij kunnen worden gezet. Aangezien bij het
booronderzoek op vindplaats IV wel enig archeologisch materiaal is aangetroffen
(Exaltus 2002, p. 16), is het mogelijk dat in de nabije omgeving toch een vind-
plaats aanwezig is. Gezien de vaak beperkte omvang van steentijdvindplaatsen is
mogelijk dat de proefsleuf net naast de site ligt. Verder zijn bij het booronderzoek
de grondmonsters gezeefd. Dit is geen onderdeel van het AAO,waardoor het on-
mogelijk werd kleine vuursteensplinters te vinden. Bij machinaal verdiepen naar
een tweede vlak kunnen alleen de grotere stukken worden gevonden. In dit geval
was het wellicht beter geweest als in plaats van één standaard AAO-sleuf er iets
meer tijd was vrijgemaakt, zodat er twee haaks op elkaar gelegen sleuven hadden
kunnen worden aangelegd. Deze tweede sleuf, dwars op de reeds opgegraven sleuf,
zou de kans op het vinden van een steentijdvindplaats aanmerkelijk vergroten. Om
absolute zekerheid te krijgen zou van het eerste vlak van de sleuf, onafhankelijk of
vuursteen wordt gevonden, een aantal vakken van 50 cm2 moeten worden bemon-
sterd en gezeefd. Dit alles neemt niet weg dat, gezien het resultaat van de gegraven
proefsleuf, de kans dat er een belangrijke steentijdsite opdeze locatie bij Lemmer
aanwezig is, aanzienlijk is verkleind. Uit te sluiten is de aanwezigheid van een
(kleine) steentijdvindplaats echter niet. Om het risico van het ongezien vernielen
van een dergelijke vindplaats te verkleinen zou eventueel nog bouwbegeleiding
overwogen kunnen worden.
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2.4 Stiens, Ljipstrjitte

M.J.M. de Wit

Locatie Stiens, gem. Leeuwarderadeel
Toponiem Ljipstrjitte
Kaartblad 5 H
Coördinaten 179.750/586.125
Soort onderzoek archeologische inspectie
Doel onderzoek het terrein van een archeologisch waardeoordeel te

voorzien, met het oog op eventueel verder archeologisch
onderzoek

Opdrachtgever gemeente Leeuwarderadeel
Datum 18 december 2002

2.4.1 Inleiding

In het centrum van Stiens wordt, in opdracht van de gemeente Leeuwarderadeel,
een terrein in gereedheid gebracht voor nieuwbouw. Op het beoogde terrein komt
een winkelcomplex met daarboven woningen. Op het terrein stonden een bank-
gebouw, twee woningen en twee garageboxen. Na overleg van degemeente met
dr. G. de Langen, provinciaal archeoloog van Friesland, werd besloten dat bekeken
moet worden of het bestemmingsterrein archeologische waarde heeft. Het terrein
ligt ten westen van de Langebuorren en ten noordoosten van deLjipstrjitte, naast
het gemeentehuis en een parkeerplaats.

2.4.2 Werkwijze

Bij het onderzoek is bekeken of er zich onder de fundering vanhet gesloopte bank-
gebouw archeologische sporen en/of vondsten bevinden en iseen profiel gedo-
cumenteerd. Verder is het terrein, voor zover dat kon, aan een visuele inspectie
onderworpen.

2.4.3 Conclusie

Gezien de omstandigheden ter plaatse ten tijde van het onderzoek is het niet een-
voudig een (definitieve) archeologische waardering aan hetbouwterrein aan de
Ljipstrjitte te geven. Het in grote getale aanwezige sloopafval, zowel in als om
de oude bouwputten, belemmerde de inspectie aanzienlijk. Wel is vastgesteld dat
zich direct onder het bankgebouw geen resten van oudere bebouwing bevinden.
Het bankgebouw is op een pakket zandige klei, met daarin houtskoolspikkels en
veel schelpenresten, gefundeerd. Onder dit pakket klei bevindt zich onder andere
een kleilaag met fosfaat (afb. 2.3). Het fosfaat kan duiden op resten van menselijke
en dierlijke activiteiten op dit niveau. Dit maakt dat het bouwterrein archeologische
potentie kan hebben.

De gemeente Leeuwarderadeel wordt aangeraden om, wanneer het terrein ge-
heel vrij van puin is en de bovengrond enigszins geëgaliseerd is, op het terrein een
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Afbeelding 2.3 Profiel Stiens (tekening M.J.M. de Wit).

verkennend booronderzoek uit te laten voeren. Zo kan onderzocht worden of de
fosfaatlaag op meer plaatsen in het terrein aanwezig is.

2.5 Veenklooster, Fogelsanghstate

S.J. Tuinstra & M.J.M. de Wit

Locatie Veenklooster, gem. Kollumerland en Nieuwkruisland
Toponiem Fogelsanghstate
Kaartblad 5 H
Coördinaten 203.300/586.700
Soort onderzoek archeologische begeleiding
Doel onderzoek antwoord te krijgen op de vraag of de state in

bouwkundige zin de directe opvolger van het klooster ‘De
Olijfberg’ is. Daarnaast zouden de sporen en het
vondstmateriaal die mogelijk bij de archeologische
begeleiding tevoorschijn komen meer licht kunnen werpen
op de omvang en gebruiksgeschiedenis van het klooster

Opdrachtgever Adema Architecten
Datum oktober 2001 t/m februari 2002

2.5.1 Inleiding

De archeologische begeleiding vond plaats naar aanleidingvan de restauratie van
de state. Bij deze restauratie bleek dat het ter behoud van destate noodzakelijk is
om de fundering te versterken, daar de state anders dreigt teverzakken. Het door
Adema Architecten voorgestelde plan voorziet in de eerste fase in een stabiliseren-
de betonconstructie rondom de originele fundering. Hiertoe dient rondom het pand
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een sleuf van circa 2 m breed tot de onderkant van deze fundering te worden opge-
legd. Als extra versteviging worden op regelmatig afstand betonnen platen onder
de fundering aangebracht. Een ander onderdeel van het restauratieplan behelst het
aanbrengen van vloerverwarming en isolatie onder de originele keldervloeren. De
keldervloeren dienen daarvoor te worden gelicht en opgeslagen, waarna ten behoe-
ve van de nieuwe ondervloer uit alle kelderruimtes een laag van ca. 40 cm grond
wordt verwijderd. Vervolgens kunnen deze ruimtes weer in originele staat worden
hersteld. De verdere restauratieactiviteiten in en om de state hebben geen directe
gevolgen voor het bodemarchief en zullen hier verder niet worden besproken. De
boven beschreven ingrepen betekenen een ernstige verstoring van de bodem in en
rond het pand.

Uit historische bronnen is bekend dat op het terrein van de state in de Late
Middeleeuwen het vrouwenklooster ’De Olijfberg’ heeft gestaan. Het vermoeden
bestond dat de state direct op de resten van dit klooster was gebouwd. Om te
vermijden dat tijdens de restauratie waardevolle archeologische gegevens verloren
zouden gaan, werd besloten tot een archeologische begeleiding van de eerste fase
van het restauratieproject.

2.5.2 Werkwijze

Als eerste stap in deze begeleiding is een onderzoek door middel van proefsleu-
ven uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw, en mogelijke restan-
ten van het klooster rondom de huidige state bloot te leggen,zijn in totaal vier
proefsleuven gegraven (afb. 2.4). Op elke zijde van de stateis haaks op het ge-
bouw een sleuf gegraven, over een diepte en lengte van iets meer dan de geplande
nieuwe funderingssleuf. Dit gebeurde voorafgaand aan de ontgravingswerkzaam-
heden ten behoeve van de restauratie, om eventuele direct noodzakelijke archeo-
logische werkzaamheden in een vroeg stadium in te kunnen passen in de plannen.
Vervolgens vond een wekelijkse begeleiding plaats tot het einde van de geplande
ontgravingwerkzaamheden. Vondsten die gedaan werden buiten het zicht van de
begeleidende archeoloog zijn direct doorgegeven. De daadwerkelijke werkzaam-
heden zijn minimaal één keer per week ter plaatse begeleiddoor de archeoloog. Dit
gebeurde gedurende meerdere dagen wanneer de snelheid van de ontgravingwerk-
zaamheden daartoe aanleiding gaf. De archeoloog gaf hierbij direct advies over de
wenselijkheid van gedetailleerder en uitgebreider archeologisch onderzoek als het
vondstmateriaal dit vereiste. Pas als deze situatie zich zou voordoen, zouden de
werkzaamheden (plaatselijk) voor een langere periode gestopt worden, om arche-
ologisch onderzoek mogelijk te maken. Kleinere vondsten zijn direct ter plaatse
vastgelegd. Hierbij werd de planning van de ontgravingswerkzaamheden flexibel
aangepakt, zodat gedurende de documentatiewerkzaamhedenhet werk elders door-
gang zou kunnen vinden. Op deze manier is getracht om zowel deontgravings- als
de archeologische werkzaamheden zoveel mogelijk naast elkaar te laten plaatsvin-
den, waarbij de hinder aan beide kanten tot een minimum beperkt werd.
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Afbeelding 2.4 Plattegrond van de Fogelsanghstate met daarop de onderzochte gedeelten (kaart S.J. Tuinstra).



2.5.3 Conclusie

De al bekende geschiedenis van de Fogelsanghstate ondergaat naar aanleiding van
de resultaten van de archeologische begeleiding weinig veranderingen. Gezien de
resultaten van het proefsleuvenonderzoek was het ook niet te verwachten dat tij-
dens het vrijleggen van het fundament van de state veel archeologica zou worden
aangetroffen. De ontgraving van het fundament kon zonder intensieve archeologi-
sche begeleiding worden uitgevoerd. Ook het plaatsen van destiepen en de ontgra-
ving van de kelder leverde weinig archeologische verrassingen op. De waargeno-
men fundamenten en her- en verbouwingssporen passen in het al bekende beeld.

Wat het voormalige klooster betreft kan slechts één conclusie worden getrok-
ken: de state is niet direct op de restanten van (één van) dekloosters gebouwd.
Ook het gevonden aardewerk en bouwmateriaal geeft hiervooreen duidelijke indi-
catie. Verreweg het grootste deel van het aardewerk is zeventiende eeuws of later.
Botmateriaal is nauwelijks aangetroffen en van menselijkebotresten is helemaal
geen sprake. Als de state direct op de plek van het middeleeuwse klooster ge-
bouwd geweest zou zijn, zou veel meer bewoningsafval verwacht mogen worden.
In ieder geval zou veel meer middeleeuws aardewerk en mogelijk zelfs sporen van
graven moeten zijn aangetroffen. De fundamenten van kloostermoppen, zoals ze
tijdens de begeleiding zijn waargenomen, geven eveneens aan dat deze tot de bouw
van de state behoren en niet zijn hergebruikt. De fundamenten bevinden zich in
de eerste plaats alleen onder de nog bestaande, of aantoonbaar bij de eerste fase
van de state horende muren. Ze zijn opgemetseld tot een uniforme hoogte, waarna
verder is gebouwd in modernere gele steentjes. Als het fundament tot een klooster-
gebouw behoord zou hebben, dan heeft de plattegrond van dit gebouw wonderwel
aan de behoefte van de nieuwe eigenaar voldaan en konden allefundamenten, in-
clusief de binnenmuren, direct gebruikt worden in de nieuweopzet. Daarbij zijn
de fundamenten dan wel overal tot dezelfde hoogte afgetopt alvorens hergebruikt
te zijn. Nergens lijkt het fundament in de eerste fase te zijningekort, uitgebroken,
anders georiënteerd of nieuw te zijn bijgebouwd. Bovendien zou het hergebruikte
kloostergebouw in de loop van zijn bestaan blijkbaar ook niet zijn verbouwd of
aangepast.

Natuurlijk is dit mogelijk als het om één van de nieuwste gebouwen zou gaan,
maar het is waarschijnlijker dat de state op een nieuwe plek is gebouwd. Deze
plek zal zeker behoord hebben tot het kloosterterrein, maarzal niet eerder voor
bewoning zijn gebruikt. De kloostergebouwen zullen in waarschijnlijk ruı̈neuze
staat vlakbij hebben gestaan, en zullen door de bouwers van de state als steengroeve
zijn gebruikt.

Om meer zekerheid te krijgen over de vraag of de Fogelsanghstate wel of niet
op de fundering van kloostergebouwen is gebouwd zou onderzoek naar de gebruik-
te metselspecie in het fundament en het muurwerk van de eerste fase van de state
gedaan kunnen worden. De in de Middeleeuwen gebruikte kalkspecie wijkt name-
lijk af van zeventiende eeuwse specie. Mocht de state daadwerkelijk een nieuw-
bouw zijn, dan zouden de (ondergrondse) restanten van het klooster elders op het
terrein nog aanwezig kunnen zijn. Een onderzoek door middelvan weerstandme-
ting, waarmee structuren in het huidige stateterrein nauwkeurig in kaart kan wor-
den gebracht, biedt goede kansen om de positie van het voormalige klooster vast te
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stellen. Vooralsnog blijft het zaak om bij toekomstige veranderingen in de tuin- en
parkgronden van de state aandacht te hebben voor mogelijke archeologische indi-
catoren voor het klooster, zoals aardewerk, botmateriaal,puin en bouwrestanten.
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3 Drenthe
3.1 Elim, Hoosvat

B. Bijl

Locatie Elim, gem. Hoogeveen
Toponiem Hoosvat
Kaartblad 22 B
Coördinaten 235.375/522.050
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek het vaststellen van eventueel aanwezige archeologische

sporen en/of vindplaatsen en het bestuderen van de
bodemopbouw

Opdrachtgever gemeente Hoogeveen
Datum 5 november 2002

3.1.1 Inleiding

Het onderzoeksterrein bestaat uit een onbebouwd perceel inElim, aan de zuidzijde
begrensd door de straat Hoosvat en aan de oostzijde door de straat Splitting. Het
oppervlak van het onderzoeksterrein bedraagt ongeveer 2500 m2. Het onderzoeks-
terrein bestaat uit een verwilderd graslandje, gelegen tussen nieuwbouwwoningen.
In de nabije toekomst zullen op deze locatie in acht nieuwe woningen gebouwd
worden.

Geologisch gezien ligt het onderzoeksterrein voor het grootste gedeelte op een
dekzandafzetting op een keileemvlakte. Het dekzand behoort tot de Formatie van
Twente en is afgezet tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien, ca. 120.000-10.000
jaar geleden. Het dekzandpakket is afgezet op keileem behorende tot de Formatie
van Drenthe, afgezet tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, ca. 200.000-130.000
jaar geleden. Archeologisch gezien is het bovenste deel vanhet pakket dekzand
belangrijk, daar dit het maaiveld vormde in de prehistorie.

De archeologische verwachting van het onderzoeksterrein is volgens de Indica-
tieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW 2e generatie)middelhoog. In de
landelijke archeologische database (ARCHIS) worden vijf waarnemingen gemeld
in de wijde omgeving van Elim. Het betreft allen vuursteenvondsten, daterend uit
het Mesolithicum (8800–4900 v. Chr.). De dichtstbijzijndewaarneming ligt echter
ongeveer 1200 m ten noordwesten van het onderzoeksterrein.
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3.1.2 Werkwijze

Op het onderzoeksterrein zijn in totaal vijftien boringen gezet (afb. 3.1). Deze
boringen zijn verspreid over het terrein gezet om een juiste, algehele indruk van
de bodemopbouw te kunnen krijgen. De boorkernen zijn zorgvuldig uitgelegd,
waarbij de opeenvolgende bodemlagen precies konden wordenbeschreven en op-
gemeten. Vervolgens is de bodemopbouw per boring beschreven en is gelet op de
aanwezigheid van eventuele archeologische indicatoren, zoals aardewerkfragmen-
ten, houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, natuursteen,verbrand leem en bot. Voor
het boren is gebruik gemaakt van een verlengbare Edelmanboor met een diame-
ter van 10 cm. De boordiepte varieerde van 1,30 tot 2,00 m beneden maaiveld.
Getracht is bij elke boring tot in de keileem te boren.

Naast het boren is een oppervlaktekartering uitgevoerd, bestaande uit het aflo-
pen van het terrein en het inspecteren van allerlei ontsluitingen waaronder molsho-
pen. De vondstzichtbaarheid was matig.

3.1.3 Conclusie

De eerste 0,50 tot 1,00 m beneden maaiveld is over het gehele onderzochte terrein
verstoord. Aan de oostkant en zuidoostkant van het terrein is de bodemopbouw
tot op grotere diepte volledig verstoord. Vermoedelijk is dit deel van het terrein
reeds vergraven tijdens de aanleg van de wegen en huizen rondom het onderzochte
perceel. De bodemopbouw bestaat uit keileem met een pakket dekzand, waarop
(een deel van) een pakket veen aanwezig is. Geomorfologischgezien is het terrein
vlak (keileemplateau afgedekt met een pakket dekzand). De verwachting op het
aantreffen van archeologica op het onderzochte terrein is landschappelijk gezien
nihil. Tevens is een groot deel van de bovenzijde van het dekzandpakket, het vroe-
gere maaiveld, verstoord. Gezien de resultaten van het onderzoek wordt er geen
archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen voor het onderzochte terrein.

3.2 Emmen, De Delftlanden

M. Essink & G.J. de Roller

Locatie Emmen, gem. Emmen
Toponiem De Delftlanden
Kaartblad 12 H
Coördinaten 254.200/531.000
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek het vaststellen van eventueel aanwezige archeologische

sporen en/of vindplaatsen en het bestuderen van de
bodemopbouw

Opdrachtgever gemeente Emmen
Datum 20 t/m 29 november 2002
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Afbeelding 3.1 Boorpuntenkaart Elim (kaart B. Schomaker).



3.2.1 Inleiding

In het zuiden van Emmen wil de gemeente Emmen een nieuwe woonwijk, ‘De
Delftlanden’ realiseren. Binnenkort wordt begonnen met deeerste ontwikkelings-
fase, die het noordelijke deel (ca. 100 ha) van het ruim 230 hagrote grondoppervlak
van ‘De Delftlanden’ gaat beslaan. Binnen het terrein van deeerste fase ligt een
gebied dat op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) als terrein van arche-
ologische betekenis is aangegeven (CMA-nr. 17H-A09; monumentennr. 14381).
Hier zijn tussen 1972 en 1974 vier stenen bijlen en één bronzen bijl aangetroffen
bij het aardappelrooien (Essink & Hielkema 1997/1998 (2000), p. 289). De stenen
bijlen dateren uit het Neolithicum/Bronstijd (4200 – 1100 v. Chr.) en de bronzen
bijl uit de Midden-Bronstijd (1800 – 1100 v. Chr.). De bijlenhebben waarschijnlijk
deel uitgemaakt van een depot. Uit bovengenoemde periodes kunnen bewonings-
sporen op het terrein worden verwacht. Daarom gaf de gemeente Emmen ARC bv
opdracht om op het terrein van archeologische betekenis eenAanvullende Arche-
ologische Inventarisatie (AAI) uit te voeren. Deze AAI vondplaats in maart 2001
(De Wit 2002b, hoofdstuk 3.3). In de zuidwesthoek van dit gebied is een deel van
een oude beekvulling aangetroffen en een klein deel onverstoorde beekoever. Het
overige deel van het gebied is verstoord. Omdat binnen fase Ivan De Delftlan-
den, maar buiten het terrein van archeologische betekenis,ook een bronzen bijl is
aangetroffen kreeg de gemeente het advies om rondom het gebied van archeologi-
sche betekenis tevens een AAI te laten uitvoeren. Op het gehele oppervlak van ‘De
Delftlanden’, fase 1, is vervolgens een AAI uitgevoerd.

In het gebied heeft nog geen systematisch archeologisch onderzoek plaatsge-
vonden. Er is wel een aantal archeologische oppervlaktevondsten bekend. In de
Noordbroekmaden zijn op een tweetal plaatsen bijlen uit hetNeolithicum en uit
de Bronstijd gevonden (De Wit 2002b). Rond de Sleenerstroomis op twee loca-
ties vuursteenmateriaal uit het Mesolithicum (8800 – 4900 v. Chr.) of Neolithicum
aangetroffen. Iets zuidelijker is een bijl uit het Neolithicum/Bronstijd gevonden.
Net buiten het onderzoeksgebied, op de Zuidbargerstrubben, ten oosten van ‘De
Delftlanden’, is ook een vindplaats van bronzen bijl bekend. Deze in 1899 gevon-
den bijl dateert uit de Midden-Bronstijd.

3.2.2 Werkwijze

Om de doelstelling te kunnen verwezenlijken werden oude stafkaarten van het on-
derzoeksgebied bestudeerd. Uit de stafkaarten van 1850 – 1855 blijkt dat het terrein
al ontgonnen was. Het terrein heeft de naam Noordbroekmadenen wordt diago-
naal (van noordoost naar zuidwest) doorsneden door een beekje, de Oude Delft.
Deze beek watert af op het Hoolslootsdiep dat ten westen van het onderzoeksge-
bied loopt. De naamgeving van het terrein wijst er op dat het als wei- en hooiland in
gebruik was en deels een hoge grondwaterspiegel heeft. Het gebied is dan nog niet
ontsloten door wegen. De stafkaart uit 1962 laat een vrijwelidentiek beeld zien als
de kaarten uit 1850 – 1855. Tot 1962 zijn er een paar ontsluitingswegen bij geko-
men en percelen zijn opgedeeld. Tevens zijn aan de noordrandeen aantal dobben
gegraven. Aan de westzijde van het terrein zijn een paar lichte verhogingen aan-
gegeven. Na 1962 vond een ruilverkaveling plaats waarbij dewaterhuishouding

30



volledig verstoord wordt. De Oude Delft wordt gedempt evenals de dobben. Er
wordt een brede afwateringssloot (Sleenerstroom) gegraven die van zuidoost naar
noordwest door het gebied loopt. De verhogingen in het terrein worden afgevlakt
en zijn op de latere stafkaart niet meer terug te vinden. De weg Zandzoom wordt
aangelegd en er worden vier boerderijen gebouwd. Door deze ingrepen was het
gebied nu geschikt voor akkerbouw. Momenteel wordt het oostelijke deel van het
onderzoeksterrein vooral gebruikt voor de verbouw van aardappelen, maı̈s en sui-
kerbieten. In het westelijke deel bevindt zich meer grasland.

Om na te gaan of er, ondanks de ruilverkaveling uit de jaren ’60 van de vorige
eeuw, nog intacte bodemprofielen in het terrein aanwezig zijn is, een inventarisatie
uitgevoerd door middel van minimaal vijf boringen per ha. Intotaal zijn 587 bo-
ringen gezet. Een perceel in de zuidwesthoek van het terreinwas niet toegankelijk
omdat daar net gras was ingezaaid en het perceel erg nat was. Betreding zou te veel
schade aan het gewas veroorzaken. De boringen zijn uitgevoerd met een Edelman-
boor met een diameter van 7 cm. De boorraaien zijn georiënteerd op de perceel-
scheidingen. In de raaien is om de 50 m een boring gezet. De raaien zelf liggen
25 m uit elkaar. In twee naast elkaar gelegen boorraaien verspringen de boorpun-
ten 25 m ten opzichte van elkaar zodat een goede verdeling vande boorpunten over
het terrein wordt verkregen. De boorkernen zijn zorgvuldiguitgelegd, waarbij de
opeenvolgende bodemlagen precies konden worden beschreven en opgemeten. Bij
de beschrijving is gelet op de aanwezigheid van archeologische indicatoren, zoals
aardewerkfragmenten, houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, natuursteen, verbrand
leem en bot. Naast het boren is, voor zover mogelijk, een oppervlaktekartering uit-
gevoerd, bestaande uit het aflopen van het gehele terrein en het inspecteren van
allerlei ontsluitingen waaronder molshopen en slootkanten en het noteren van het
microreliëf. Op twee plaatsen (boringen 127 en 128) is een grondmonster genomen
omdat daar veel brokjes vuursteen op het maaiveld lagen.

3.2.3 Conclusie

De AAI van fase 1 van de Delftlanden heeft aangetoond dat het onderzochte ter-
rein is verstoord door aftopping. In het noordoosten is de loop van het voormalige
beekje de Oude Delft nog in de ondergrond aantoonbaar. Ten noorden en zuiden
van de oude beekloop is lokaal de oude beekoever intact. Op één plek is op het
maaiveld een aardewerkscherf uit de IJzertijd of Romeinse Tijd gevonden (deter-
minatie A. Ufkes). In het westen van het terrein is op vier plekken bewerkt vuur-
steen aangetroffen. Het gaat om oppervlaktevondsten. Het vuursteen bestaat uit
een eindschrabber, een eindschrabber op een afslagfragment, een aantal afslagen,
een blokje en een distaal klingfragment. Het vuursteen dateert uit het Mesolithi-
cum (determinatie J.R. Veldhuis). Het al eerder rond de Sleenerstroom gevonden
vuursteenmateriaal dateert ook uit het Mesolithicum. Ook is op één plek nog bo-
demvorming aanwezig.

Beekoevers zijn plaatsen die een hoge archeologische verwachting hebben.
Men vestigde zich graag in de buurt van water en op de overgangen van hoge-
re naar lagere gronden kan men ook veel wild verwachten. Gezien de mate van
verstoring is de kans klein dat hier intacte bewoningssporen worden aangetroffen.

In het bestemmingsplan is in het zuiden van fase 1 een groenzone aangegeven.
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In de zuidoosthoek van deze groenzone, is het restant van eenmogelijke pingoruı̈ne
aanwezig. Een pingoruı̈ne is een overblijfsel van een pingouit de ijstijd. Een pin-
go ontstond doordat grondwater door de druk van de omringende bevroren grond
omhoog geduwd werd. Het water bevroor dan en vormde een ijslens onder het
maaiveld dat zich door de ontstane druk omhoog verplaatst. Hierdoor ontstond
een heuvel rondom deze ijslens. Toen het algehele klimaat opwarmde smolt deze
ijslens waardoor de heuvel ‘inklapt’, resulterend in een depressie met rondom een
hogere zogenaamde ringwal als gevolg van het afglijden van bodemmateriaal van
de ‘ijsheuvel’. De pingoruı̈ne werd in de loop van de tijd veelal opgevuld met water
en/of veen. In het sediment in de pingoruı̈ne kan stuifmeel worden geconserveerd.
Met behulp van dit stuifmeel kan de ontwikkeling van de vegetatie en het klimaat
gereconstrueerd worden. Aan de rand van pingo’s zijn vaak sporen aan te treffen
van prehistorische menselijke activiteiten. Een pingoru¨ıne heeft dus grote poten-
tiële archeologische waarden. Het is noodzakelijk dat de mogelijke pingoruı̈ne
door middel van aanvullende boringen beter in kaart wordt gebracht en zodoende
beter kan worden onderzocht. Hierna kan deze locatie in de planvorming zodanig
worden ingericht dat het aanwezige bodemarchief niet wordtaangetast.

In het westen van het terrein is een vijver gepland. Volgens de boringen duikt
de zandondergrond hier weg onder het veen. Hier is bij de AAI mesolithisch vuur-
steen is aangetroffen en is het mogelijk sporen van mesolithische ouderdom aan te
treffen. Omdat hier een vijverpartij en woningbouw is gepland en er dus bodemver-
storende werkzaamheden gaan plaatsvinden wordt, in overleg met de provinciaal
archeoloog, het uitvoeren van archeologische bouwbegeleiding aanbevolen.

Resumerend is het advies voor de gemeente Emmen om in het westen, bij
de vindplaatsen van mesolithische vuurstenen werktuigen,bouwbegeleiding toe
te passen en in het zuidoosten een nader onderzoek naar de juiste omvang van
de pingoruı̈ne uit te voeren zodat deze in de groenzone kan worden ingepast en
behouden.

3.3 Emmen, Europan

M. Essink

Locatie Emmen, gem. Emmen
Toponiem Europan
Kaartblad 17 H
Coördinaten 256.675/534.375
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek het vaststellen van eventueel aanwezige archeologische

sporen en/of vindplaatsen en het bestuderen van de
bodemopbouw

Opdrachtgever gemeente Emmen
Datum 19 september 2002
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Afbeelding 3.2 Boorpuntenkaart Delftlanden (kaart B. Schomaker).



3.3.1 Inleiding

Het onderzoeksgebied bestaat uit een perceel waarop een school met bijgebouwen
heeft gestaan. Tevens is er een voormalig sportveld en parkeerplaats aanwezig.
Het terrein ligt tussen de Hondsrugweg, de Van Schaikweg, deWenning en de
Klokkeslag en staat bekend onder de naam Europan.

Het onderzochte perceel ligt bovenop de Hondsrug en nabij deNoordbarger es.
De Hondsrug is ontstaan in de één na laatste ijstijd (Saalien) en is altijd een hoge
plek in het landschap geweest. Op de Hondsrug is reeds in de prehistorie sprake
van bewoning. Het toenmalige maaiveld bestond uit dekzandafzettingen op kei-
leem (afzetting onder een ijsmassa ten tijde van het Saalien). In de Middeleeuwen
is het landschap door middel van het potstal-systeem door demens opgehoogd.
Hierdoor ontstond een dik esdek over het dekzand en de keileemafzetting, welke
de prehistorische sporen veelal afdekte en dus beschermde.Door ARC bv is de
laatste jaren veel onderzoek gedaan op de aangrenzende Noordbarger es. Er is ge-
bleken dat er waarschijnlijk sprake was van continue menselijke bewoning op deze
plek van de vroege prehistorie tot in de Middeleeuwen.

De archeologische verwachting van het onderzoeksterrein is volgens de In-
dicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW, 2e generatie) hoog. In de
landelijke archeologische database (ARCHIS) worden vele waarnemingen gemeld
in en in de omgeving van Emmen, met name op de Hondsrug.

3.3.2 Werkwijze

Op het onderzoeksterrein zijn in totaal 25 boringen gezet (afb. 3.3). Deze bo-
ringen zijn verspreid over het terrein gezet om een juiste, algehele, indruk van de
bodemopbouw te kunnen krijgen. De boorkernen zijn zorgvuldig uitgelegd waarbij
de opeenvolgende bodemlagen precies konden worden beschreven en opgemeten.
Vervolgens is de bodemopbouw per boring beschreven, waarbij is gelet op de aan-
wezigheid van eventuele archeologische indicatoren, zoals aardewerkfragmenten,
houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, natuursteen, verbrand leem en bot. Voor het
boren is gebruik gemaakt van een verlengbare Edelmanboor met een diameter van
10 cm. De boordiepte varieerde, maar getracht is overal tot in de keileem te boren.
De maximale boordiepte bedroeg 175 cm.

Naast het boren is voor zover mogelijk een oppervlaktekartering uitgevoerd.
Deze bestaat uit het aflopen van het gehele terrein en het inspecteren van allerlei
ontsluitingen waaronder molshopen. De vondstzichtbaarheid was matig tot slecht
vanwege de huidige verstoringen en klinkerverharding.

3.3.3 Conclusie

De bodemopbouw beneden de huidige bouwvoor is alleen nog intact rond de bo-
ringen 11, 12, 13, 14 en 15. Deze boringen zijn gezet op het voormalige sportveld,
dat een oppervlak van ongeveer 8000 m2 heeft. De bodemopbouw van het overige
terrein is geheel verstoord. Gezien de tijdens eerder archeologisch onderzoek (op
de Noordbarger es) geconstateerde lage vondstdichtheid enrelatief hoge sporen-
dichtheid is het niet verwonderlijk dat in het onverstoordeterreindeel, tijdens het
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zetten van de vijf betreffende boringen, geen vondstmateriaal is aangetroffen. De
trefkans is dan gering.

Gezien de bodemopbouw en de ligging van het terrein bovenop de Hondsrug
en nabij archeologisch zeer waardevolle terreinen wordt voor het onverstoorde ter-
reindeel een archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.Dit vervolgonderzoek
kan het beste uitgevoerd worden in de vorm van het graven van een proefsleuf tot
in het (kei-) zand en of tot op het keileem. Dit was voor de Middeleeuwen het
maaiveld en op dit niveau zijn dan ook, indien aanwezig, bewoningssporen aan te
treffen.

3.4 Hoogeveen, Buitenvaart II-3

J.B. Hielkema

Locatie Hoogeveen, gem. Hoogeveen
Toponiem Buitenvaart II
Kaartblad 17 D
Coördinaten 231.575/525.750
Soort onderzoek archeologische begeleiding
Doel onderzoek het vaststellen van eventueel aanwezige archeologische

sporen en/of vindplaatsen; het bepalen van de kwaliteit
van de aanwezige archeologische sporen en/of
vindplaatsen

Opdrachtgever gemeente Hoogeveen
Onderzoeker J.B. Hielkema
Datum maart 2002

3.4.1 Inleiding

Bij de aanleg van een weg en het uitgraven van een verdiepte plaats ten behoeve
van een nieuwe zuivelfabriek in het plangebied van het toekomstige bedrijventer-
rein Buitenvaart II is een archeologische begeleiding uitgevoerd. De aanleiding
hiervoor vormden de resultaten van een archeologische gebiedsverkenning en een
archeologisch booronderzoek, die respectievelijk in 2000en 2001 door ARC bv
zijn uitgevoerd (Bijl 2000). Uit deze onderzoeken bleek dathet noordelijke deel
van het plangebied een vrij grote archeologische verwachting heeft. In de bodem
werd keileem en dekzand in een ongestoorde context aangetroffen. Aangezien voor
de aanleg van wegen en parkeerplaatsen een groot deel van hetgebied op de schop
gaat, was het nodig om de graafwerkzaamheden archeologischte begeleiden.

Het onderzoeksgebied is gelegen ten zuidoosten van Hoogeveen, in het noor-
delijke deel van het plangebied ‘Buitenvaart II’. Het betreft drie percelen ten oosten
van de Mr. Cramerweg. Aan de noordkant grenst het gebied aan de snelweg N37.
De percelen werden tot voor kort gebruikt als akkerland.

Het gebied heeft een glaciale oorsprong. Onder het landijs is in de Saalien-
ijstijd keileem afgezet. Op de keileem is tijdens het Midden- en Laat-Weichselien,
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Afbeelding 3.3 Boorpuntenkaart Europan (kaart B. Bijl).



de laatste ijstijd, dekzand afgezet. Deze dekzandafzettingen vormden een verho-
ging in het landschap. In het verleden leefde men graag op deze hogere en drogere
delen van het landschap, liefst in de nabijheid van water. Tijdens het booronder-
zoek is aangetoond dat in dit deel van plangebied ‘Buitenvaart II’ keileem dicht
onder het maaiveld voorkomt, en het hier dus delen van het landschap betreft waar
men zich in het verleden kan hebben gevestigd. Bovendien is de bodemopbouw
in dit gebied onverstoord. Al deze zaken zorgen ervoor dat dearcheologische ver-
wachting voor dit gebied hoog is.

3.4.2 Werkwijze

Voor de aanleg van de weg in het onderzoeksgebied is de bodem tot een diepte van
20 tot 50 cm onder het maaiveld ontgraven. Aan de noordzijde van het gebied is
een grote plaats ontgraven en in het centrale deel van het terrein is een verdiepte
plaats aangelegd. Deze loopt naar het noorden toe af tot 1 m onder maaiveld. Van
de verdiepte plaats is eerst de bouwvoor verwijderd, tot de bovenkant van het gele
zand, zodat de archeologische waarnemingen gedaan konden worden. Daarna is
de plaats verder verdiept, dit is niet archeologisch begeleid.

De archeologische begeleiding hield in dat op een aantal dagen archeologen ter
plaatse waren om waarnemingen te doen. In verband met de beschikbare tijd werd
besloten om een aantal dagdelen te kiezen zodat steekproefsgewijs delen van de
ontgravingen begeleid konden worden. Het graafwerk duurdein totaal vier weken,
waarvan vier halve en één hele dagen archeologische begeleiding is uitgevoerd.

Er is een verschil gemaakt tussen passief en actief begeleiden. Passief begelei-
den houdt in dat de reeds uitgegraven delen onderzocht zijn op het voorkomen van
vondsten en grondsporen. Actieve begeleiding houdt in dat tijdens het ontgraven
waarnemingen zijn gedaan (afb. 3.4).

3.4.3 Conclusie

Hoewel het bodemprofiel in het onderzoeksgebied intact lijkt te zijn, zijn er geen
overtuigende archeologische sporen of vondsten aangetroffen tijdens de archeolo-
gische begeleiding. Enerzijds zal dit te wijten zijn aan de beperkte mogelijkheden
tijdens de begeleiding. In grote delen van het terrein zijn door de manier van ont-
graven archeologische waarnemingen onmogelijk, terwijl een ander deel zelfs al
weer was afgedekt voordat de archeologen werden ingeschakeld. Het is zeer goed
mogelijk dat kleine archeologische vindplaatsen op deze manier ongezien verdwe-
nen zijn. Hierbij wordt dan met name gedacht aan vuursteenvindplaatsen, omdat
die over het algemeen beperkt van omvang zijn. De kans dat eengrote vindplaats,
zoals een nederzetting, over het hoofd is gezien wordt zeer gering geacht. Ander-
zijds is het mogelijk dat in het gebied weinig archeologische sporen en vondsten
aanwezig zijn, aangezien deze ook tijdens de actieve begeleiding niet zijn waarge-
nomen. De gemeente is aangeraden geen verder archeologischonderzoek op deze
locatie uit te laten voeren.
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Afbeelding 3.4 Situatiekaart begeleiding Hoogeveen (kaart B. Schomaker).



3.5 Norg, Oosterveld

J.B. de Voogd & M.J.M. de Wit

Locatie Norg, gem. Noordenveld
Toponiem Oosterveld
Kaartblad 12 A
Coördinaten 228.000/565.000
Soort onderzoek AAO
Doel onderzoek het nader vaststellen van eventueel aanwezige

archeologische sporen en/of vindplaatsen; het bepalen van
de kwaliteit van de aanwezige archeologische sporen
en/of vindplaatsen

Opdrachtgever Advies- en Ingenieursbureau Grontmij
Datum 22 oktober en 9 en 10 december 2002

3.5.1 Inleiding

Op het Oosterveld, aan de oostkant van Norg, heeft de gemeente Noordenveld het
voornemen op korte termijn te beginnen met nieuwbouw. Het totale uitbreidings-
plan omvat vijftien ha en is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase, 5,5 ha groot,
beslaat het zuiden en de tweede fase, 9,5 ha groot, het noorden van het Oosterveld.
Het terrein wordt van west naar oost doorsneden door de Eerste Laan. Volgens
Advies- en Ingenieursbureau Grontmij, die het archeologisch vooronderzoek uit-
voerde, zou op het terrein een restant van een esdek aanwezigzijn (Zijlema &
Van der A 2002). Het gebied ten zuiden van de Eerste Laan staatop blad 12 van de
Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000, in 1991 uitgegeven door het Staring
Centrum te Wageningen (Steur & Heijink 1991), inderdaad te boek als ‘zwarte en-
keerdgrond’. Het terrein ten noorden van de Eerste Laan wordt op de Bodemkaart
als zogenaamde ‘kamppodzolgrond’ beschreven.

Door de aanwezigheid van esdek in het plangebied en vanwege eerder uitge-
voerd archeologisch onderzoek, besloot de gemeente Noordenveld een Aanvullend
Archeologisch Onderzoek (AAO) uit te voeren. Dit AAO vond plaats in twee de-
len. Het eerste deel, een booronderzoek, vond plaats naar aanleiding van een eerder
booronderzoek van de Grontmij, uitgevoerd eind 2001. In eendeel van het terrein
werden toen in een aantal boringen mogelijke grondsporen enoude bewoningsla-
gen aangetroffen (Zijlema & Van der A 2002). Het booronderzoek bestond uit het
nader bekijken van dit terrein, door middel van het zetten van 25 boringen. Het
betrof een gedeeltelijke verdichting van het netwerk van deboringen van de Gront-
mij. Het tweede deel van het AAO bestond uit het aanleggen vaneen proefsleuf in
de zuidwesthoek van het Oosterveld.

3.5.2 Werkwijze

Boringen
De onderlinge afstand tussen de boorraaien was 25 m, waarbijde naburige boor-
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raaien op hun beurt nog een 12,5 m ten opzichte van de voorgaande versprongen
(afb. 3.5). Het aangelegde netwerk van boringen versprong op zijn beurt weer
12,5 m ten opzichte van dat van de Grontmij. Hierdoor werd hetmogelijk gemaakt
een duidelijker inzicht te verkrijgen in de plaatselijke bodemsamenstelling. De bo-
ringen zijn handmatig gezet middels een verlengde Edelmanboor van circa 10 cm
in diameter. Alle boringen zijn gezet tot in de C-horizont, de onverstoorde moe-
derbodem, die ter plaatse bestaat uit keileem. Zo kon men er zeker van zijn dat
alle eventuele menselijke grondingrijpen waargenomen zouden worden. De aldus
verkregen boorkernen zijn vervolgens per natuurlijkstratum(laag) bemonsterd en
vervolgens te ARC bv met water gezeefd op een 4 mm zeef.

Proefsleuf
De proefsleuf had een lengte van ca. 170 m, een breedte van 4 m en was onderver-
deeld in vier werkputten. Werkputten 1 t/m 3 zijn 45 m lang en werkput 4 35 m
(afb. 3.5). Het aanleggen van de proefsleuf/werkputten ging als volgt: Met de
machine werd voorzichtig schavend de bovengrond (bouwvoor) weggehaald tot op
het natuurlijke dekzand. Hier bevindt zich het archeologisch sporenvlak. Dit vlak
werd getekend (schaal 1:50) en de hoogte van het vlak en de sporen ten opzichte
van het NAP werd bepaald. Nadat de werkputten waren gedocumenteerd, zijn ze
weer dichtgegooid.

3.5.3 Conclusie

Aan de hand van de eerste fase van het AAO, het booronderzoek,kan niet met
stellige zekerheid vastgesteld worden, dat zich op dit deelvan het terrein eertijdse
bewoning heeft plaatsgevonden.

De tweede fase van het AAO, het proefsleufonderzoek, heeft aangetoond dat
zich in het zuidwesten van het bestemmingsterrein geen archeologische sporen en
vondsten bevinden. De bodem is hier zodanig verstoord dat dearcheologie, die
zich hier eventueel heeft bevonden, niet meer aanwezig is. In de voorste twee
werkputten, 1 en 2, zijn zeer veel recente ploegkrassen aangetroffen. De in de
werkputten 3 en 4 aanwezige restanten van zandkopjes laten zien dat het oorspron-
kelijke reliëf van het landschap, dat uit heideveld bestond, is afgetopt. Dit is waar-
schijnlijk gebeurd bij het in gebruik nemen van het Oosterveld als landbouwgrond.
Restanten van een esdek zijn in geen van de werkputten gevonden. De laat- en
postmiddeleeuwse scherven, die zowel tijdens het booronderzoek van de Gront-
mij als het proefsleufonderzoek zijn aangetroffen, komen niet van het terrein zelf,
maar van elders. Naar aanleiding van de resultaten van het AAO wordt aanbevo-
len op beide onderzochte terreinen geen archeologisch vervolgonderzoek te laten
plaatsvinden.
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3.6 Oudemolen, Oudemolensche Diep

B. Bijl

Locatie Oudemolen, gem. Tynaarlo
Toponiem Oudemolensche Diep
Kaartblad 12 B
Coördinaten 239.600/563.125
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek vast te stellen van eventueel aanwezige archeologische

sporen en/of vindplaatsen en het bestuderen van de
bodemopbouw

Opdrachtgever Staatsbosbeheer
Datum 14 en 15 mei 2002

3.6.1 Inleiding

Nabij het dorpje Oudemolen, aan de oostzijde van het Oudemolensche Diep, is
een archeologische inventarisatie en waardering uitgevoerd op twee terreinen. Het
onderzoek bestond uit een bureau- en een archeologische booronderzoek. De on-
derzochte terreinen betreffen de randen van een pingoruı̈ne/ven in een bosperceel,
en twee laagtes in een weiland begroeid met veel gras.

Het onderzoek werd uitgevoerd voorafgaand aan geplande plagwerkzaamhe-
den en boskap. In verband met de geplande plagwerkzaamhedenging de speciale
aandacht uit naar de dikte van de A0/A1 bodemhorizonten.

Geologisch gezien zijn de terreinen gelegen in een dekzandgebied (Formatie
van Twente) op de Hondsrug (Formatie van Drenthe). Het nabijgelegen Oudemo-
lensche Diep is een beek die vrij meandert in het dekzandpakket.

Op de onderzoeksterreinen zijn geen archeologische meldingen bekend. In
het landelijk archeologisch registratiesysteem ARCHIS echter, worden een aan-
tal monumenten vermeld die in de omgeving van de onderzoeksterreinen liggen.
Het betreffen allen grafheuvels die dateren uit in het Neolithicum–IJzertijd (5300–
12 v. Chr.). Eén van de grafheuvels ligt in een karrensporenveld behorende bij de
middeleeuwse route Groningen–Coevorden, daterend uit 450–1500 n. Chr. In de
bedding van het Oudemolensche Diep is tevens een concentratie kogelpotaardewerk-
scherven (1050–1500 n. Chr.) aangetroffen.

3.6.2 Werkwijze

De boringen zijn gezet met een Edelmanboor met een diameter van 10 cm. Om
de bodemopbouw zo juist mogelijk te kunnen beschrijven is regelmatig een extra
boring gezet met behulp van een zandguts, direct naast de Edelmanboring. Op een
zeef met maaswijdte 4 mm is al het zand in het veld gezeefd om kleine archeolo-
gische indicatoren te kunnen vinden. De boringen zijn beschreven en het sediment
archeologisch geı̈nterpreteerd. Naast het booronderzoekis een oppervlaktekar-
tering uitgevoerd, bestaande uit het aflopen van het terrein, waarbij molshopen,
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slootkanten en andere bodemontsluitingen zijn geı̈nspecteerd. De vondstzichtbaar-
heid was matig tot slecht. Rondom het ven stonden veel bomen en rondom de twee
laagtes was sprake van (hoge) grasbegroeiing.

Rondom de pingoruı̈ne zijn in totaal 37 boringen gezet. De boringen liggen
ongeveer 10 m uit elkaar. Op vier plaatsen, in elke hoek van het terrein, is met
behulp van een megaboor (diameter 20 cm) een groot monster genomen van het
sediment. Deze monsters zijn vervolgens gezeefd.

Op het andere terrein zijn in totaal 30 boringen in vier boorraaien gezet (raai A
tot en met D), over elke laagte twee. De boringen liggen ongeveer 10 m uit elkaar.
In raai D liggen boring 29 en 30 verder uit elkaar vanwege het vele aanwezige
water. De raaien lopen dwars over de laagten.

3.6.3 Conclusie

Rondom de pingoruı̈ne is een deel van de ringwal aanwezig, waarvan de bodemop-
bouw intact is. Er heeft zich een mooi podzolprofiel in het zand ontwikkeld. Een
intact bodemprofiel op de ringwal rondom een pingoruı̈ne is archeologisch gezien
een zeer belangrijk gegeven. De prehistorische mens was namelijk geneigd om
op deze hoger in het landschap aanwezige wal bij een zoetwaterplas (het ven) te
bivakkeren. Dit is een uiterst gunstige plek voor het opslaan van een jachtkamp of
het laten drinken van het vee in de prehistorie. Mede gezien de in de omgeving
aanwezige archeologica, lijkt deze pingoruı̈ne een markering in het landschap te
zijn geweest waar een grote kans bestaat op het aantreffen van sporen van prehis-
torische activiteit.

De enige werkzaamheden die hier gaan plaatsvinden bestaan uit het verwijde-
ren van een groot aantal bomen, met name Amerikaanse eiken. De wortels (stob-
ben) zullen blijven staan (mond. med. medewerker Staatsbosbeheer) waardoor
de bodemverstoring minimaal zal zijn. Het verwijderen van bomen rondom een
pingoruı̈ne is een goede zaak, omdat hierna minder verstoring zal ontstaan van het
veenpakket in het ven met allerlei boompollen, en het voorkomt volledig dicht-
groeien van het ven.

Gezien de vrij dunne A0/A1-bodemhorizonten is het terrein uitermate kwets-
baar voor verstoring in archeologische en in landschappelijke zin. Zodra er met
zware machines over het terrein gereden wordt of als bomen worden weggesleept
wordt het potentiële archeologische erfgoed alsmede de geomorfologie (onder an-
dere de ringwal) aangetast. Aanbevolen wordt dan ook om de werkzaamheden
tijdens het verwijderen van de bomen zeer zorgvuldig uit te voeren, vanwege de
zeer hoge kwetsbaarheid van het landschap en de mogelijk aanwezige archeologie.
Er mag geen gebruik gemaakt worden van zware machines. Hierna kan een veldar-
cheoloog een veldkartering uitvoeren, bestaande uit het aflopen van het terrein om
mogelijk zichtbaar geworden vondsten en of sporen te documenteren.

Het bodemprofiel in en direct rond de twee laagtes is voor een groot deel ver-
stoord. Slechts bij boringen 1, 2, 6, 15, 16, 25 en 27 is een geheel onverstoord
bodemprofiel aangetroffen.

De bodem is rondom en in de twee laagtes zo verstoord dat archeologisch ver-
volgonderzoek niet wordt aanbevolen. De geplande plagwerkzaamheden (waarbij
ongeveer 10 cm materiaal wordt verwijderd) kunnen plaatsvinden.
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3.7 Pesse, Esrand

B. Bijl

Locatie Pesse, gem. Hoogeveen
Toponiem Esrand
Kaartblad 17 C
Coördinaten 227.400/532.300
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek vast te stellen van eventueel aanwezige archeologische

sporen en/of vindplaatsen en het bestuderen van de
bodemopbouw

Opdrachtgever gemeente Hoogeveen
Datum november 2002

3.7.1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Hoogeveen is een verkennend archeologisch onder-
zoek uitgevoerd aan de noordkant van de straat/woonwijk ‘DeMarke’ te Pesse. Het
oppervlak van het onderzoeksterrein bedraagt ongeveer 1,5ha. Het centrale- en het
westelijke deel ligt relatief hoog, op een zogenaamde es, enhet oostelijke deel ligt
relatief laag. Momenteel bestaat het onderzoeksterrein uit akkerland, grasland met
een schuur behorende bij een voormalige woning en een kleinegroentetuin. In de
nabije toekomst zullen op deze locatie 22 nieuwe woningen inclusief bossingels en
voet- en fietspaden worden gerealiseerd.

Geologisch gezien ligt het onderzoeksterrein voor het grootste gedeelte op een
dekzandrug, waarop plaatselijk een esdek ligt. Esdekken zijn in de Middeleeu-
wen ontstaan, door het opbrengen van mest, veelal vermengd met plaggen uit de
zogenaamde ‘potstal’. Hierdoor werd de bodemvruchtbaarheid vergroot. Indien
aanwezig vormt dit esdek een bescherming voor het eronder gelegen pakket dek-
zand. Het dekzand behoort tot de Formatie van Twente en is afgezet tijdens de
laatste ijstijd, het Weichselien, ongeveer 120.000–10.000 jaar geleden. Het dek-
zandpakket is afgezet op keileem behorende tot de Formatie van Drenthe, afgezet
tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, ongeveer 200.000–130.000 jaar geleden.
Archeologisch gezien is het bovenste deel van het pakket dekzand belangrijk, daar
dit het maaiveld vormde in de periode voor de Middeleeuwen. Hier kunnen dus ar-
cheologische grondsporen en vondstenin situ aangetroffen worden die ouder zijn
dan de Middeleeuwen.

De archeologische verwachting van het onderzoeksterrein is volgens de Indica-
tieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW 2e generatie)voor een groot deel
van het terrein hoog. In de landelijke archeologische database (Archis) worden
zeven waarnemingen gemeld in Pesse en directe omgeving, waarvan één vrijwel
op het onderzoeksterrein: een stenen bijl, waarschijnlijkdaterend uit het Midden-
Neolithicum of de Bronstijd (waarnemingsnummer 369 (17CN-12)). De andere
waarnemingen betreffen zeer diverse vondsten, waaronder aardewerk, vuursteen,
houtskool en sporen uit verschillende archeologische perioden. In het voorjaar van
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2002 is door ARC bv een opgraving uitgevoerd aan de zuidwestzijde van het dorp
Pesse, waarbij onder andere boerderijplattegronden uit deVroege tot Late Middel-
eeuwen tevoorschijn zijn gekomen (De Wit 2002a).

3.7.2 Werkwijze

Op het onderzoeksterrein zijn in totaal dertig boringen gezet (afb. 3.6). Deze borin-
gen zijn verspreid over het terrein gezet om een juiste, algehele indruk van de bo-
demopbouw te kunnen krijgen. De boorkernen zijn zorgvuldiguitgelegd, waarbij
de opeenvolgende bodemlagen precies konden worden beschreven en opgemeten.
Vervolgens is de bodemopbouw per boring beschreven en werd er gelet op de aan-
wezigheid van eventuele archeologische indicatoren, zoals aardewerkfragmenten,
houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, natuursteen, verbrand leem en bot. Voor het
boren is gebruik gemaakt van een verlengbare Edelmanboor met een diameter van
10 cm. De boordiepte varieerde van 1,0 tot 2,7 m beneden maaiveld. Getracht werd
bij elke boring tot in de keileem te boren. Naast het boren is een oppervlaktekarte-
ring uitgevoerd, bestaande uit het aflopen van het gehele terrein en het inspecteren
van allerlei ontsluitingen waaronder molshopen. De vondstzichtbaarheid was ma-
tig tot goed.

3.7.3 Conclusie

De bodemopbouw in het centrale en westelijke terreindeel isvrijwel geheel intact.
Alleen het meest westelijke en het oostelijke terrein is watbodemopbouw betreft
verstoord.

De bodemopbouw bestaat uit een pakket keileem met daarop eenin dikte va-
riërend pakket dekzand. Op dit dekzand ligt het esdek. Doorrecente ploegwerk-
zaamheden is het esdek op enkele plaatsen aangetast, doch dit heeft geen invloed
op de mogelijk aanwezige archeologische sporen en vondstendie onder dit esdek
aanwezig kunnen zijn. Voor het centrale deel en een deel van het westelijke terrein
blijft de archeologische waarde hoog en is vervolgonderzoek noodzakelijk. Aanbe-
volen wordt om door middel van het graven van een aantal proefsleuven een beter
inzicht te krijgen in de mogelijk aanwezige archeologischesporen in de top van het
dekzandpakket. Het esdek dat hierbij verwijderd moet worden kan gezeefd worden
op het voorkomen van archeologische indicatoren uit de Middeleeuwen.
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Afbeelding 3.6 Boorpuntenkaart Pesse (kaart B. Schomaker).



4 Flevoland
4.1 Hoge Vaart, Hoge Vaart

M. Essink

Locatie Hoge Vaart, gem. Lelystad
Toponiem Hoge Vaart
Kaartblad 26 E
Coördinaten 167.000/490.500
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek vaststellen van eventuele aanwezige archeologische

sporen en/of vindplaatsen in combinatie met het
bestuderen van de bodemopbouw

Opdrachtgever MUG Ingenieursbureau
Datum 14 en 15 oktober 2002

4.1.1 Inleiding

Langs de Hoge Vaart worden in de nabije toekomst natuurvriendelijke oevers aan-
gebracht. De bodemverstoringen die hierbij zullen plaatsvinden bestaan uit het
afgraven van grond langs de vaart. Voorafgaand aan deze werkzaamheden is de
grond milieukundig onderzocht.

Het onderzoeksterrein bestaat uit drie verschillende locaties aan weerszijden
van de Hoge Vaart, door MUG verdeeld in vakken: vak 15-2 (locatie 1), vak 18-1
(locatie 2), vak 20-1, 20-3 en 20-4 (locatie 3). Locaties 1 en2 hebben een ruige
begroeiing van onder andere riet en brandnetels, locatie 3 is in gebruik als grasland.
De afmetingen van vak 15-2 en 18-1 zijn 5×125 m en van vakken 20-1, 20-3 en
20-4 5×250 m.

De archeologische verwachting van het onderzoeksterrein is volgens de Indi-
catieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW 2e generatie) laag. In de lan-
delijke archeologische database (ARCHIS) zijn geen archeologische vondsten uit
het gebied langs de Hoge Vaart bekend.

4.1.2 Werkwijze

Voor het milieukundig onderzoek zijn door medewerkers van MUG boringen gezet
in de door hen uitgezette vakken langs de Hoge Vaart. Deze boringen zijn gezet met
een verlengbare Edelmanboor, aangevuld met een zuigerboor. Er is een boorgrid
gehanteerd met circa één boring per 20 m2. Om de doelstelling van het verkennend

47



archeologisch onderzoek te kunnen verwezenlijken, is in debovengenoemde vijf
vakken archeologische begeleiding uitgevoerd. Het gaat intotaal om 127 boringen,
die archeologisch zijn beschreven en bestudeerd. De dieptevan de eerste 25 bo-
ringen is 1,80 m beneden maaiveld, de diepte van de overige 102 boringen 2,00 m
beneden maaiveld. De boorkernen werden door de medewerkersvan MUG uit-
gelegd, waarna de opeenvolgende bodemlagen precies kondenworden beschreven
en opgemeten. De opbouw van de bodem is per boring lithologisch beschreven
conform het bodemclassificatiesysteem NEN5104. Tevens is er gelet op de aan-
wezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerkfragmenten, houtskool,
vuursteen, natuursteen en bot. In elk vak zijn ten behoeve van het archeologisch
onderzoek twee boringen bemonsterd. Deze monsters zijn gezeefd op een zeef met
een maaswijdte van 1 mm.

4.1.3 Conclusie

De opbouw van de bodem in de onderzochte vakken bestaat globaal uit Pleistoceen
dekzand met daarbovenop Holocene klei. Het Pleistocene dekzand heeft een licht
glooiend reliëf. Op enkele plaatsen bevindt zich tussen het zand en de klei een
laagje Holoceen veen, dat karakteristiek is voor een nat en rustig milieu. Er is geen
podzolering waargenomen. De bodemlagen zijn intact, er zijn geen verschijnselen
van erosie of verstoring aangetroffen. In de gezeefde monsters is geen archeologica
zoals vuursteen, aardewerk of houtskool aangetroffen, maar slechts grindjes en
vegetatierestjes die van nature voorkomen in het Pleistocene zand.

De onverstoorde bodemopbouw en het reliëf van de Pleistocene ondergrond,
in combinatie met het ontbreken van archeologische indicatoren en/of vindplaat-
sen in het onderzoeksgebied en de directe omgeving, leidt niet tot een aanbeveling
voor uitgebreid archeologisch vervolgonderzoek. Een archeologische bouwbege-
leiding op die locaties waar het Pleistocene zand relatief ondiep voorkomt valt wel
aan te bevelen. Hierbij dient een intensief overleg tussen de uitvoerder van de
graafwerkzaamheden en de archeoloog plaats te vinden wanneer op deze locaties
bodemverstorende werkzaamheden uitgevoerd worden.
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5 Gelderland
5.1 Deest, Tuincentrum

H. Buitenhuis

Locatie Deest, gem. Druten
Toponiem Tuincentrum
Kaartblad 39 H
Coördinaten 173.300/432.500
Soort onderzoek archeologische bodemverkenning
Doel onderzoek het controleren en vaststellen van de archeologische

waarde van het terrein en het formuleren van
aanbevelingen met betrekking tot de noodzaak en omvang
van eventueel verder archeologisch onderzoeken/of
vindplaatsen en het bestuderen van de bodemopbouw

Opdrachtgever dhr. P. Bull
Datum 9, 19 en 20 december 2002

5.1.1 Inleiding

Het onderzoeksterrein, met een oppervlak van ca. 7,8 ha, is aan de noordkant be-
grenst door de Van Heemstraweg en verder omgeven door weiland. Het noordelijk
deel van het onderzochte terrein bestaat uit grasland, begrensd door een smalle
sloot aan de zuid- en oostkant. Het zuidelijke deel bestaat uit geploegd akkerland.
Op het terrein wordt een boomkwekerij aangelegd.

Het gebied is geologisch gezien opgebouwd uit Pleistocene rivierafzettingen
van de Maas, de Formatie van Kreftenheye, met mogelijk daarboven afzettin-
gen van Laat-Pleistocene rivierklei, de Laag van Wijchen uit de Alleröd periode
(11.800–11.000 BP). Hierboven ligt een pakket kalkarme rivier(kom)klei van de
Formatie van Echteld.

De archeologische waarde van de Formatie van Echteld is potentieël hoog.
Ongeveer 2 km ten oosten van het onderzoeksterrein is door ARC bv en RAAP
(De Boer & Baetsen 2001, De Boer & Jansen 2001) reeds eerder onderzoek uitge-
voerd. Hierbij zijn boven de Laag van Wijchen laklagen (oudevegetatiehorizonten)
gevonden, kenmerkend voor een vegetatierijk, nat en vooralrustig milieu. Direct
onder de onderste laklaag zijn vuurstenen artefacten aangetroffen uit de prehisto-
rie, waarschijnlijk uit het Mesolithicum (8000–5500 v. Chr.). Hier zijn door ARC
bv ook resten uit de Romeinse Tijd gevonden en opgegraven op restanten van een
oeverwal/stroomrug. De Van Heemstraweg ligt gedeeltelijkover de middeleeuwse
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Koningsweg, die wederom vermoedelijk terug gaat op een Romeinse weg (De Bak-
ker & Edelman-Vlam 1976).

5.1.2 Werkwijze

Het onderzoek bestond uit een bureau- en booronderzoek. Tervoorbereiding van
het veldwerk is bureauonderzoek verricht en zijn de archeologische gegevens van
het onderzoeksterrein en de omgeving geı̈nventariseerd. Als bron diende daar-
bij het archeologische databestand ARCHIS en literatuur. Om de bodemopbouw
van het terrein te bestuderen is karterend booronderzoek verricht. Er is een raster
van boorpunten op het terrein uitgezet, waarbij de boorraaien op een afstand van
ca. 25 m en boorpunten per raai op onderlinge afstanden van ca. 50 m uit elkaar lig-
gen (afb. 5.1). Er is met een verlengbare Edelmanboor (diameter 10 cm) geboord
tot in het begin van de komkleiafzettingen, waarna met een guts doorgestoken is
tot een diepte van circa 3 m. Per boormonster zijn volgens hetNEN-5104 sediment
classificatie systeem de verschillende afzettingslagen beschreven en gecontroleerd
op archeologische indicatoren, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van houtskool,
aardwerk, bot en vuursteen.

5.1.3 Conclusie

Op het onderzochte terrein bevindt zich een vrijwel onverstoorde bodem, met kom-
kleiafzettingen uit het Holoceen op zandige kleiafzettingen uit het Pleistoceen. In
de Holocene afzettingen zijn op een diepte tussen 1,40 en 2,00 m beneden het maai-
veld twee duidelijke laklagen (oude vegetatiehorizonten)gevonden. Deze horizon-
ten wijzen op periodes in de geschiedenis, waarin er weinig afzetting plaatsvond.
Er heeft zich vegetatie en een bodem kunnen ontwikkelen. In deze laklagen en
vooral in de onderste laag (1,70–2 m beneden maaiveld) is regelmatig houtskool
gevonden. Houtskool kan een indicatie zijn voor menselijkeactiviteit ter plaatse.
Het voorkomen van meer houtskool lijkt zich te lokaliseren op het noordwestelijk
deel van het terrein (boringen 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15 en 24). Erzijn in deze archeo-
logische verkenning geen andere archeologische indicatoren aangetroffen, behalve
scherfjes aardewerk op het oppervlak in het meest oostelijkdeel van het terrein,
waaronder ook een fragmentterra sigillata (Romeinse Tijd). Dit deel van het on-
derzoeksterrein ligt echter dicht bij een toegangspad, waarin puin is gestort als ver-
harding. Derhalve kan er van uit worden gegaan dat de aardewerkscherf opgebracht
is en dus nietin situaanwezig is. In recent onderzoek ten oosten van dit terrein zijn
vondsten gedaan van (nederzettings)activiteiten uit het Laat-Mesolithicum, Neo-
lithicum, Bronstijd, IJzertijd en Romeinse Tijd. Ook hier zijn de prehistorische
resten gevonden in twee laklagen. De resten uit de Romeinse Tijd zijn gevonden in
de eerste meter beneden het maaiveld.

Er kan geconcludeerd worden dat op het onderzochte terrein aan de Van Heem-
straweg er geen aanwijzingen zijn voorin situarcheologische resten uit de IJzertijd
en latere periodes. Hoewel er geen directe aanwijzingen zijn, is echter te veronder-
stellen dat zich op het noordwestelijk deel van het terrein mogelijk Mesolithische
of Neolithische resten bevinden. Om hier duidelijkheid in te krijgen zou een uit-
gebreide monstername van de daartoe in aanmerking komende laklagen mogelijk
uitsluitsel kunnen bieden.
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Afbeelding 5.1 Boorpuntenkaart Deest (kaart H. Buitenhuis).



5.2 Duiven, De Ploen Oost

B. Bijl & J.S. Krist

Locatie Duiven, gem. Duiven
Toponiem De Ploen oost
Kaartblad 40 B
Coördinaten 198.125, 440.875
Soort onderzoek IVO
Doel onderzoek het vaststellen van eventueel aanwezige archeologische

sporen en/of vindplaatsen en het bestuderen van de
bodemopbouw.

Opdrachtgever SAB Project en Proces
Datum 17 oktober 2001 en 15 februari 2002

5.2.1 Inleiding

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) betreft een onderzoek dat aansluit op
een reeds uitgevoerde archeologische inventarisatie in het westelijke deel van het
plangebied. Het plangebied is bestemd voor toekomstige woningbouw. Het onder-
zoeksterrein is gelegen aan de noordzijde van Duiven, tussen de Rijksweg en de
Hogeweg, en is ongeveer 6 ha groot.

Geomorfologisch gezien ligt Duiven op een rivierduin, die ongeveer 11.000
jaar geleden is ontstaan. Tijdens deze periode, Late Dryas genaamd, kon in de win-
ter op de droog liggende rivierbedding verstuiving plaats vinden, waardoor langs
de rivieren rivierduinen ontstonden. Lithologisch gezienbestaan deze duinen voor-
namelijk uit matig grof zand. Ze behoren tot de Afzettingen van Delwijnen. Aan de
zuidzijde wigt een rivier(kom)klei uit tegen de rivierduin. Het hoogteverschil tus-
sen de noord en zuidzijde van het onderzoeksterrein bedraagt maximaal ongeveer
57 cm.

De archeologische verwachting van het onderzoeksterrein is volgens de Indi-
catieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) hoog. De kleigronden in de
directe omgeving daarentegen hebben een lage archeologische verwachting. Zoals
reeds eerder vermeld is het onderzoeksterrein gelegen op een rivierduin, ook wel
donk genoemd. Aangezien een donk hoog en droog is en direct bij water, is het een
potentiële locatie voor bewoning in het verleden. De hoge archeologische waarde
blijkt ook uit de vele archeologische meldingen in de omgeving van het terrein. In
het landelijke archeologische informatie systeem ARCHIS zijn in de directe na-
bijheid van het onderzoeksterrein dertien archeologischewaarnemingen bekend.
Het betreffen diverse sporen en/of vondsten waaronder aardewerkfragmenten uit
de Late IJzertijd tot en met de Nieuwe Tijd, een Romeinse munten een waterput
uit de Late Middeleeuwen.
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5.2.2 Werkwijze

Op het onderzoeksterrein zijn in totaal 37 boringen gezet indiverse raaien (afb. 5.2).
Voor de boringen is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van
10 cm. De meeste boringen zijn tot 1,5 m beneden maaiveld gezet. In totaal zijn er
vier monsters van het sediment genomen. Deze zijn deels in het veld en deels bij
ARC bv gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 4 mm. Het zeefresidu bestond
enkel uit grindjes en een enkel minuscuul botfragmentje, alsmede enkele scherfjes
aardewerk. Naast het boren is tevens een oppervlaktekartering uitgevoerd, bestaan-
de uit het aflopen van het terrein en het inspecteren van molshopen, slootkanten en
andere bodemontsluitingen. De vondstzichtbaarheid was redelijk (op grasland) tot
goed (op de geploegde akkers).

5.2.3 Conclusie

Gezien de landschappelijke ligging van het onderzoeksterrein, de vele vondsten
van verschillende ouderdom en de vondstmeldingen uit omringende terreinen, is
de archeologische waardering van het plangebied hoog. Voorhet zuidelijke ter-
reindeel, nabij boringen 13 t/m 16, geldt dat de flank van de rivierduin zich onder
een pakket rivierklei bevindt. De eventueel aanwezige archeologische sporen be-
vinden zich dus iets dieper (60 à 70 cm) beneden maaiveld. Debodemopbouw is
vrijwel onverstoord. Alleen de depressie rond boring 30 is door recent afgraven van
de bovengrond ontstaan. Op enkele plaatsen is door (ondiepe) ploegwerkzaamhe-
den de ondergrond licht aangetast, waardoor aardewerkscherven aan het oppervlak
liggen. Uit het vondstmateriaal blijkt dat er sprake is van een vrijwel continue men-
selijke activiteit op de rivierduin, sinds de Late IJzertijd (250 v. Chr.) en mogelijk
zelfs sinds het Neolithicum (ouder dan 2000 v. Chr.). Dit wordt bevestigd door een
zelfde diversiteit aan vondstmateriaal afkomstig van omringende terreinen, zoals
vermeld in ARCHIS. Op de gecombineerde boorpunten- en vondstenkaart zijn de
meest interessante archeologische gebieden in kleur aangegeven (afb. 5.2).

De vondstgegevens in combinatie met het (redelijk) intactebodemprofiel en
het eerder door ARC bv uitgevoerde archeologische onderzoek op ‘De Ploen West’
resulteren in een aanbeveling voor een archeologisch vervolgonderzoek, voor het
gehele plangebied. Het valt aan te bevelen het deel van het plangebied waar de top
van de rivierduin relatief ondiep onder maaiveld (0–60 cm) voorkomt, archeolo-
gisch geheel te onderzoeken. De kans op het aantreffen van sporen in combinatie
met divers vondstmateriaal op dit terreindeel, met name in de buurt van de Hoge-
weg (de noordelijke begrenzing van het plangebied), is zeergroot. Op de flank van
de rivierduin, daar waar de top dieper dan 60 cm beneden maaiveld voorkomt, moet
voornamelijk rekening worden gehouden met het aantreffen van vondstmateriaal.
Dit vondstmateriaal is veelal naar beneden gegleden of gegooid. Op dit relatief
lager terreindeel kunnen enkele proefsleuven aangelegd envervolgens onderzocht
worden.
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Afbeelding 5.2 Boorpuntenkaart Duiven (kaart B. Bijl).



5.3 Elst, Groenestraat

B. Bijl

Locatie Elst, gem.
Toponiem Groenestraat
Kaartblad 40 C
Coördinaten 186.600/435.800
Soort onderzoek IVO
Doel onderzoek vast te stellen van eventueel aanwezige archeologische

sporen en/of vindplaatsen en het bestuderen van de
bodemopbouw

Opdrachtgever Centraal Bodemkundig Bureau
Datum 28 maart 2002

5.3.1 Inleiding

Het onderzoeksgebied bestaat uit drie aangrenzende percelen en is gelegen ten zui-
den van de Groenestraat, aan de zuidkant van Elst. Geomorfologisch gezien ligt
Elst op een rivieroeverwal en ligt het onderzoeksterrein opde overgang van een
oeverwalachtige vlakte naar een komgebied. Een oeverwal iseen soort natuurlijke
dijk die ontstaat als het waterpeil van een rivier toeneemt,waardoor deze buiten
zijn oevers treed. Allereerst zal aan de rand het grovere sediment worden afgezet,
wat resulteert in de zandige oeverwal. Verder van de rivierbedding wordt de fijnere
klei afgezet, waardoor de komklei in het komgebied ontstaat. Uiteindelijk vormen
de zandige oeverwallen langs de rivier een natuurlijke dijkwelke geschikt is voor
bewoning.

De archeologische verwachting van het onderzoeksterrein is volgens de Indica-
tieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW 2e generatie)hoog. De kleigron-
den in de directe omgeving daarentegen hebben een lage archeologische verwach-
ting. Zoals reeds vermeld, is het onderzoeksterrein gelegen op een oeverwalachtige
vlakte. Een dergelijke hoge en droge locatie nabij het waterwas zeer geschikt voor
bewoning in het verleden, in tegenstelling tot de veel nattere komgebieden. De
hoge archeologische waarde blijkt ook uit de vele archeologische meldingen in
de omgeving van het terrein. In het landelijke archeologische informatie systeem
ARCHIS zijn in de directe nabijheid van het onderzoeksterrein 25 archeologische
waarnemingen bekend. Het betreft diverse sporen en/of vondsten waaronder aar-
dewerkfragmenten, bot en metaal uit verschillende archeologische periodes.

5.3.2 Werkwijze

Op het onderzoeksterrein zijn in totaal 79 boringen archeologisch beschreven, die
in diverse raaien gezet waren (raai A tot en met R; afb. 5.3). Voor de boringen is
gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 10 cm. De meeste
boringen zijn tot 2 m beneden maaiveld gezet. Een aantal is tot 3 m beneden maai-
veld gezet om de diepere bodemopbouw te kunnen bestuderen. Naast het boren
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is een oppervlaktekartering uitgevoerd, bestaande uit hetaflopen van het terrein
en het inspecteren van molshopen, slootkanten en andere bodemontsluitingen. De
vondstzichtbaarheid was redelijk (op grasland) tot goed (op een geploegde boom-
gaard).

5.3.3 Conclusie

De bodemopbouw is vrijwel onverstoord. Alleen rond de voormalige steenfabriek
(rond boringen 14, 17 en 18) is door recente verstoring het bodemarchief aangetast.
Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische sporenof vondsten aangetrof-
fen.

Gezien de vrij onverstoorde bodemopbouw, de geomorfologische ligging van
het terrein en de archeologische waarnemingen in de directeomgeving blijft de
mogelijkheid op het aantreffen van archeologische vondsten of sporen aanwezig.
Voor het zuidelijke terreindeel geldt dat de flank van de oeverwal ‘wegduikt’ en dat
het pakket rivierklei dikker wordt. De archeologische verwachting is voor dit deel
van het terrein, het komkleigebied, laag.

Het vrijwel intacte bodemprofiel, de landschappelijke ligging en de vele ar-
cheologische waarnemingen in de directe omgeving, resulteren in een aanbeveling
voor een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van bouwbegeleiding voor
het plangebied, ongeveer ten noorden van de boorpuntenlijn9,26, 30, 37, 45 en 54
en tussen boringen 60, 63, 76 en 79. Aanbevolen wordt om deze bouwbegeleiding
plaats te laten vinden in de eerste bouwfase, het bouwrijp maken van het terrein,
om archeologische verrassingen in het natraject te voorkomen. De duur van deze
bouwbegeleiding zal afhankelijk zijn van de planning van debouwwerkzaamhe-
den.

5.4 Meteren, Huis Meteren

J.B. Hielkema & J.S. Krist

Locatie Meteren, gem. Geldermalsen
Toponiem Huis Meteren
Kaartblad 39 C
Coördinaten 148.000/430.675 en 148.450/431.075
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek vast te stellen van eventueel aanwezige archeologische

sporen en/of vindplaatsen en het bestuderen van de
bodemopbouw

Opdrachtgever Centraal Bodemkundig Bureau
Datum 6 februari 2002

5.4.1 Inleiding

Het onderzoeksterrein is gelegen aan oostkant van Meteren.Het betreft een plan-
gebied voor toekomstige woningbouw. Aan de westkant grensthet gebied aan de
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Afbeelding 5.3 Boorpuntenkaart Elst (kaart B. Bijl).



Rijksstraatweg en aan de zuidkant aan de Blankertseweg. Hethuidige landgebruik
bestaat voor het grootste deel uit akkerland, het noordwestelijke perceel is een
boomgaard. Het maaiveld ligt ongeveer 3 m boven NAP. De zuidwestelijke akker
is hoger gelegen dan de percelen aan de noordzijde. In deze akker is een glooiing
te zien. Van oost naar west gezien loopt het maaiveld iets op,vervolgens daalt het
om aan de rand van het perceel weer op te lopen.

Geomorfologisch gezien ligt Meteren op een oude meandergordel. Deze ligt
aan de westzijde van het onderzoeksterrein. Ten oosten van de meandergordel ligt
het komgebied. Gedurende periodes van hoogwater treedt de rivier buiten haar oe-
vers en veroorzaakt overstromingen. Het grove sediment (zand) wordt dichtbij de
bedding afgezet en vormt hier oeverwallen. Het fijnere sediment (klei) wordt in
het overstroomde gebied afgezet, dit wordt het komgebied genoemd. Tijdens een
zeer snelle toename van het debiet kan het voorkomen dat het water via de laagste
delen van de oeverwal het komgebied in stroomt. De geulen diehierbij ontstaan
worden crevassegeulen genoemd. In en langs deze geulen wordt sediment afge-
zet, meestal zijn dit zandige afzettingen. Deze afzettingen hebben vaak een erosief
karakter. Als een rivier verlandt, blijft door inklinking van de omliggende klei
de zandige bedding als een rug in het landschap aanwezig. Ditwordt een mean-
dergordel genoemd. De hogere delen (de meandergordel, oeverwallen en zandige
crevasseafzettingen) zijn geschikt voor bewoning. Het laaggelegen komgebied is
niet geschikt voor bewoning.

In het landelijk archeologisch informatiesysteem ARCHIS zijn 27 meldingen
bekend in een gebied van 2 km2 rondom van het onderzoeksgebied.Van deze mel-
dingen liggen er vijf binnen het onderzoeksgebied. Twee meldingen betreffen laat-
middeleeuws aardewerk; de andere drie meldingen Romeinsefibulae. De mel-
dingen die buiten het onderzoeksgebied vallen betreffen een nederzetting uit de
IJzertijd, fibulaeen aardewerk uit de Romeinse Tijd en aardewerk uit de Middel-
eeuwen.

Op het onderzoeksterrein heeft een kasteel gestaan. Vanaf 1265 wordt melding
gemaakt van een ‘curtis’ te Meteren. Hoewel men zich geen al te grote voorstelling
moet maken van de vroegere adellijke huizen, zal het toch meer dan een eenvoudige
woning zijn geweest, aangezien de heren van Cuyk er in de 17e eeuw verblijf
hielden. Op een kaart uit 1714 zijn twee kastelen te zien aan de Blankertseweg.
Het ene betreft Huis Meteren, het andere huis Blankenstein.Dit laatste huis heeft
enige honderden meters verderop aan de Blankertseweg gestaan.

Tussen 1766 en 1769 is een nieuw kasteel gebouwd, waarschijnlijk gedeelte-
lijk op de fundamenten van het oude Huis Meteren. Bij de sloopin 1907 kwamen
deze aan het licht. De laatste fase van het kasteel was een vierkant gebouw van
18×18 m, met een ruime voorhof, omgeven door een gracht, met stalling, koets-
en tuinmanshuizen. Verder was het omgeven met fraaie dreven, tuinen en beplan-
ting. Tijdens de laatste fase zijn nieuwe grachten gegravenen vijvers aangelegd.
Op kaart 108 uit de Historische atlas van 1871 en op kaart XI uit het kaartboek
van Gelderland uit 1843 is op de hoek van de Rijksstraatweg ende Blankertseweg
‘Huis Meteren’ aangegeven. Op deze kaarten is ook te zien dathet kasteel omringd
was door bossen en landerijen. Het kasteel is waarschijnlijk vanaf 1306 in leen ge-
geven aan de Graven van Cuyck en de volgende heren van Cuyck van Meteren. In
1784 werd Huis Meteren verkocht aan de oud-burgemeester vanTiel, Mr. Pasques
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de Chavonnes, die het in 1790 publiekelijk liet verkopen, waarna het in eigendom
kwam van Thomas van Barneveld. In 1870 werd het verkocht aan Adriaan Fra-
nois van Renesse, die alle bossen en lanen liet kappen en die het op zijn beurt in
1883 verkocht aan Jhr. Paulus Anne van Beresteyn. In 1892 werd het landgoed in
delen verkocht. Het huis werd eerst nog bewoond, daarna werdhet ingericht als
herstellingsoord en uiteindelijk kwam het in 1903 leeg te staan. De bijgebouwen
werden achtereenvolgens afgebroken en in 1907 is het kasteel gesloopt. Dat het
kasteel grondig gesloopt is, blijkt uit een opmerking in hetartikel van Beresteyn,
waarin gemeld wordt dat de kelders op bomvrije kazernes leken, zodat bij de sloop
dynamiet moest worden gebruikt om de onderbouw te vernielen.

5.4.2 Werkwijze

Op het gehele terrein, ongeveer 11 ha groot, zijn in totaal 66boringen gezet (afb.
5.4). Voor de boringen is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter
van 7 cm.

De boringen zijn in negen raaien gezet, die 50 m uit elkaar liggen. De on-
derlinge boorafstand bedraagt 50 m. Raaien A, D, F en G hebbeneen onderlinge
afstand van 25 m. Er is geboord tot een diepte van 3 m. In sommige gevallen
is dieper geboord, om de diepte van het zand te bepalen. Naasthet boren is te-
vens een oppervlaktekartering uitgevoerd, bestaande uit het aflopen van het terrein
en het inspecteren van molshopen, slootkanten en andere bodemontsluitingen. De
vondstzichtbaarheid in de akkers was goed. De vondstzichtbaarheid in de boom-
gaard was matig.

5.4.3 Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat op het zuidwestelijke perceelde restanten van een
kasteel te vinden zijn. Dit blijkt uit historische bronnen,de veldkartering en de
boringen. Waarschijnlijk heeft op deze plaats vanaf de 14e eeuw een versterkt huis
of kasteel gestaan. Uit de boringen is de exacte locatie en omvang van het kasteel
niet op te maken. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. Dit zou gedaan kunnen
worden in de vorm van een weerstandmetingen- of een proefsleuvenonderzoek.
Weerstandmetingen is een non-destructieve vorm van onderzoek en met deze me-
thode zou (samen met een aanvullend booronderzoek) de locatie van funderingen
of uitbraaksleuven en grachten bepaald kunnen worden. Het feit dat de fundamen-
ten van de middeleeuwse kelders met dynamiet zijn opgeblazen, zou echter een
beperking kunnen opleveren voor deze vorm van onderzoek. Door de explosie kan
er een puinwaaier zijn ontstaan, die een verstoring vormt voor het onderliggende
bodemarchief. Hierdoor lijkt in dit geval een proefsleuvenonderzoek een betere
onderzoeksmethode te zijn. Het booronderzoek heeft geen aanwijzing voor bewo-
ning op de andere percelen opgeleverd. Op een kadastrale kaart is ten oosten van
het kasteelterrein een omgracht terrein te zien. Mogelijk betreft dit een oude tuin,
of heeft hier een gebouw gestaan. Op grond van de ARCHIS-meldingen kan ver-
moed worden dat zich in ten zuiden van het onderzoeksgebied een nederzetting uit
de Romeinse Tijd bevindt.
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Afbeelding 5.4 Boorpuntenkaart Huis Meteren (kaart B. Schomaker).



5.5 Voorst, Achter het dorpshuis

B. Bijl

Locatie Voorst, gem. Voorst
Toponiem Achter het dorpshuis
Kaartblad 33 E
Coördinaten 207.025/464.975
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek vast te stellen van eventueel aanwezige archeologische

sporen en/of vindplaatsen en het bestuderen van de
bodemopbouw

Opdrachtgever gemeente Voorst
Datum september 2002

5.5.1 Inleiding

Het archeologisch booronderzoek is uitgevoerd op twee percelen grenzend aan het
dorpshuis en de kerk te Voorst. Het terrein bestond uit een met puin verharde par-
keerplaats en een aan de kerk grenzend grasveld. In de toekomst zal de huidige
puinverharding van de parkeerplaats vervangen worden dooreen klinkerverhar-
ding. Mogelijk wordt hierbij ook het grasveld, grenzend aande zuidoostgevel van
de kerk, betrokken.

5.5.2 Werkwijze

Om de doelstelling te kunnen verwezenlijken zijn op het onderzoeksterrein in to-
taal veertien boringen gezet (afb. 5.5). Deze boringen zijnverspreid over het ter-
rein gezet om een juiste, algehele indruk van de bodemopbouwte kunnen krijgen.
De boorkernen zijn zorgvuldig uitgelegd, waarbij de opeenvolgende bodemlagen
precies konden worden beschreven en opgemeten. Vervolgensis de bodemopbouw
per boring beschreven en is gelet op de aanwezigheid van eventuele archeologische
indicatoren, zoals aardewerkfragmenten, houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, na-
tuursteen, verbrand leem en bot. Voor het boren is gebruik gemaakt van een ver-
lengbare Edelmanboor met een diameter van 10 cm. De boordiepte varieerde van
0,60 tot 2,00 m beneden maaiveld.

Naast het boren is voor zover mogelijk een oppervlaktekartering uitgevoerd,
bestaande uit het aflopen van het gehele terrein en het inspecteren van allerlei
ontsluitingen waaronder molshopen. De vondstzichtbaarheid was op het grasveld
naast de kerk matig tot slecht en slecht op de puinverharde parkeerplaats.

5.5.3 Conclusie

De bodemopbouw beneden de huidige bouwvoor is vrijwel overal relatief diep
verstoord. In de boringen die gezet zijn in het grasveld grenzend aan de kerk en in
boring 11 is deze verstoring veroorzaakt door de aanwezigheid van een voormalig
grafveld. De begraafplaats is in het verleden geruimd (mond. med. medewerker
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gemeente Voorst), doch in boring 6, 7, 8, 9 en 11 zijn fragmenten van mense-
lijk bot aangetroffen. Duidelijk is dat onder het gehele grasveld en een deel van de
met puin verharde parkeerplaats veel restanten van deze (voormalige) begraafplaats
nog in de bodem aanwezig zijn. De bodemverstoringen van het overige terrein
zijn grotendeels veroorzaakt tijdens de aanleg van de puinverharding ten behoeve
van de parkeerplaats. Een gevonden verroeste spijker (vondstnummer 6) behoort
waarschijnlijk bij een doodskist. De leisteenfragmenten die in de grond zijn aan-
getroffen behoorden waarschijnlijk tot het dak van de kerk.De spijkergaten in het
leisteen bevestigen dit, aangezien het leisteen hiermee ophet dak bevestigd werd.

Het terrein kan in twee gedeelten worden verdeeld. Het noordelijke deel, de
voormalige begraafplaats, is gezien de aanwezigheid van menselijk botmateriaal
waardevol. Het betreft waarschijnlijk een geruimde (mogelijk deels verploegde)
begraafplaats, doch of deze begravingen voor een deel nog ongestoord aanwezig
zijn valt met behulp van een booronderzoek niet te achterhalen. Vanaf 40 cm be-
neden maaiveld is reeds menselijk botmateriaal aangetroffen. Voor dit terreindeel
wordt dan ook aanbevolen om het terrein ongemoeid te laten. Indien er toch be-
sloten wordt een (klinker)verharding tot aan de kerkmuren aan te leggen moet de
wet op de lijkbezorging in acht genomen worden. Dit houdt in dat als er bij deze
werkzaamheden dieper dan 40 cm beneden maaiveld verstoringen plaats vinden, er
zeer zorgvuldig gewerkt moet worden met inachtneming van debovengenoemde
wet. Tevens moet er voor de aanvang van deze werkzaamheden contact opgenomen
worden met de Provinciaal Archeoloog van de provincie Gelderland.

De bodemopbouw van het overige terreindeel is reeds dusdanig verstoord dat
er vanuit archeologisch oogpunt geen belemmeringen bestaan voor de werkzaam-
heden, waarbij de huidige puinverharding wordt vervangen door een klinkerverhar-
ding.

5.6 Zutphen, Vlietbergweg

M. Essink

Locatie Zutphen, gem. Zutphen
Toponiem Vlietbergweg
Kaartblad 33 E
Coördinaten 208.875/462.500
Soort onderzoek IVO
Doel onderzoek vast te stellen van eventueel aanwezige archeologische

sporen en/of vindplaatsen en het bestuderen van de
bodemopbouw

Opdrachtgever Centraal Bodemkundig Bureau
Datum 18 september 2002

5.6.1 Inleiding

Het onderzoeksterrein is gelegen ten noordwesten van Zutphen, aan de westkant
van de rivier de IJssel. Het gebied staat lokaal bekend als ‘De Overmarsch’ en
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ligt direct ten noorden van de buurtschap Hoven. Op het terrein is woningbouw
gepland. Het huidige landgebruik bestaat uit tuinbouw in kassen.

Geomorfologisch gezien is het onderzoeksgebied gelegen binnen het stroom-
dal van de IJssel. Normaliter ligt langs de huidige rivierloop een zogeheten oe-
verwal, met daarachter een relatief nat komgebied. In dit specifieke geval ligt de
situatie iets anders; ‘De Overmarsch’ wordt omgeven door een oude meander van
de IJssel. Deze meander is door menselijk toedoen in de Late Middeleeuwen (na
ca. 1050 n. Chr.) afgesneden waardoor enkel een restgeul overbleef.

Reeds in de prehistorie is het gebied rond de IJssel bewoond geweest. Vondsten
uit de prehistorie tot en met de Romeinse Tijd zijn bekend op de hogere gronden,
zoals oeverwallen, nabij de loop van rivieren. De oeverwallen vormden, in com-
binatie met lokale rivierduinen, hoge en droge plaatsen in het landschap aan de
rand van rivieren. Dit waren potentiële bewoningsplaatsen voor de prehistorische
mens. Het onderzoeksterrein zelf bezit geen oeverwallen ofdelen hiervan en het
is dan ook niet verwonderlijk dat de archeologische verwachting van het onder-
zoeksterrein volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW
2e generatie) laag is. Het valt echter niet uit te sluiten dathet onderzoeksgebied
crevasse-geulen bevat. Deze ontstaan tijdens doorbraken door de oeverwal waar-
door grover sediment (meestal zand) dan de omringende (kom)klei wordt afgezet
en een dergelijke afzetting was iets geschikter voor prehistorische activiteiten. De
archeologische verwachting voor deze geulafzettingen is volgens de IKAW mid-
delmatig. Het leeuwendeel van het onderzoeksterrein betreft echter komgebied
dat nat en moerassig was en dus ongeschikt voor bewoning. Door deze situa-
tie, die tot zeker in de Volle Middeleeuwen voortduurde, blijkt het opwerpen van
een grote terp (de Vliedberg) als ondergrond voor het kasteel van de heren van
de Marsch, een noodzaak. De veldnaam ‘marsch’ (drassig weiland) is een duide-
lijke aanwijzing voor de landschappelijke situatie. Deze grote laatmiddeleeuwse
waterburcht was gelegen in de nabijheid van het onderzoeksterrein. De oudste ver-
melding van het kasteel dateert uit 1272. Het gebouw werd tussen 1785 en 1810
gesloopt (CMA-nr. 33E-011 (12809)). De bijbehorende grachten werden in jaren
’50 van de 20e eeuw gedempt in het kader van een ruilverkaveling.

5.6.2 Werkwijze

Op het gehele onderzoeksterrein zijn in totaal 75 boringen gezet in diverse raaien
(afb. 5.6). In eerste instantie was er een planning gemaakt voor 90 boringen maar
terrein D was door de aanwezigheid van mais ontoegankelijk en kwam derhalve
te vervallen. De geı̈nterpreteerde boringen waren homogeen verspreid, waarbij de
onderlinge afstand tussen de boringen ca. 50 m bedroeg en de onderlinge afstand
tussen de raaien ca. 25 m bedroeg. De diepte van de meeste boringen bedroeg
ca. 2 m. Enkele boringen die voor de aanleg van een zogenaamdepeilbuis bestemd
zijn, reikten tot ca. 4 m beneden maaiveld. Voor de boringen is gebruik gemaakt
van een verlengde Edelmanboor van 10 cm in diameter. De boorkernen zijn met
zorg uitgelegd, waarna het bodemprofiel is beschreven. Daarbij is ook gekeken
naar eventuele archeologische inclusies van natuurlijke,dan wel archeologische
aard, zoals scherven aardewerk, puinresten, houtskoolpartikels, fosfaatvlekken, be-
werkte (vuur)steenfragmenten, huttenleem en botresten. Tijdens het onderzoek zijn
molshopen bekeken op eventuele artefacten.
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Afbeelding 5.6 Boorpuntenkaart Zutphen (kaart B. Schomaker).



5.6.3 Conclusie

De conclusie en aanbeveling geldt voor het gehele onderzoeksterrein, behalve voor
het niet onderzochte noordwestelijk gelegen perceel. Voordit perceel kan geen uit-
spraak gedaan worden. De genese van het onderzoeksgebied (kronkelwaard) maakt
het niet aannemelijk dat er zich nogin situ resten van prehistorische bewoning in
de bodem bevinden. Nederzettingsresten uit de Romeinse Tijd en latere perioden
kennen een betere zichtbaarheid in booronderzoeken. Dat uit deze perioden geen
resten zijn aangetroffen maakt het aannemelijk dat ze ook niet aanwezig zijn bin-
nen het plangebied. Gezien de landschappelijke ligging vanhet onderzoeksterrein
en het ontbreken van archeologische indicatoren is de archeologische verwachting
van het gehele terrein laag. Archeologisch vervolgonderzoek lijkt vooralsnog niet
noodzakelijk.
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6 Utrecht
6.1 Houten, Hoogdijk

W. Beex

Locatie Houten, gem. Houten
Toponiem Hoogdijk
Kaartblad 39 A
Coördinaten 446.750/141.100
Soort onderzoek archeologische bouwbegeleiding
Doel onderzoek onderzoeken of zich in het tracé van de tunnel

archeologische sporen en/of vondsten bevinden
Opdrachtgever HGB Civiel
Datum oktober 2002

6.1.1 Inleiding

Door het aannemersbedrijf HGB Civiel wordt in de gemeente Houten onder het
bestaande spoor Utrecht-Den Bosch een tunnel aangelegd voor het snelverkeer.
Direct oostelijk van deze graafwerkzaamheden was bij een archeologisch boor-
onderzoek van RAAP een band met fosfaat aangetroffen, een belangrijke indicatie
voor menselijke activiteiten. Bovendien ligt het archeologisch monument 39A-016
(bewoningssporen uit de Bronstijd, Late IJzertijd en Vroege Middeleeuwen) iets
ten noorden van de tunnel.

6.1.2 Werkwijze

Diverse bouw- en graafactiviteiten werden door HGB Civiel naast elkaar uitge-
voerd. Bovendien vond dit alles plaats in de beperkte ruimtevan een aan te leggen
tunnel onder een reeds bestaand spoor. Logischerwijze leverde dit beperkingen op
ten aanzien van de waarneming, met name omdat anders de persoonlijke veiligheid
in het gedrang zou kunnen komen. Af en toe diende daarom vanafiets grotere af-
stand gekeken te worden. Onder het bestaande spoor zelf was verder het gebrek aan
daglicht een kleine handicap. Tenslotte is het uiteraard zo, dat de graafmachines
niet vlaksgewijs verdiepen, maar zoveel mogelijk kubieke meter grond proberen af
te voeren. Desondanks was het over het algemeen geen probleem om de opbouw
van de bodem te volgen, vooral omdat deze in het traject van detunnel niet erg in-
gewikkeld bleek te zijn. Eveneens bleek HGB Civiel bereid omop cruciale punten
korte tijd vrij te maken voor een meer gedetailleerde waarneming. Het vervaardi-
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gen van lengteprofielen, haaks op het bestaande spoor, was helaas niet mogelijk.
Dit lag aan het feit dat men voor de aanleg van de tunnel de grond verwijderde
tussen twee eerder geplaatste damwanden. De opbouw van de tunnel, met een hel-
ling in het oosten en het westen, maakte het mogelijk om maximaal tot 10 m aan
weerszijde van het spoor te kijken. Verder van het spoor af werd niet dieper dan de
huidige bouwvoor gegraven.

6.1.3 Conclusie

De bouwbegeleiding van de aanleg van de tunnel leverde geen archeologische over-
blijfselen op. Dit ondanks de nabijheid van het archeologisch monument 39A-016
en de band van fosfaat, die tijdens het booronderzoek van RAAP is waargenomen.
De belangrijkste oorzaak hiervoor is de grondverbetering uit 1938 ten behoeve
van de huidige spoorlijn. Een dik pakket van tweeënhalve meter grond uit het
Amsterdam-Rijnkanaal is hier in de plaats gekomen van de oorspronkelijke bo-
dem. Pas op 1,10 m +NAP is de oorspronkelijke bodem weer intact. Deze wordt
voor de aanleg van de tunnel nog 1 m dieper afgegraven (afb. 6.1).

Resultaten van bekende archeologische monumenten en opgravingen in de di-
recte omgeving laten zien, dat men op dit niveau waarschijnlijk al onder de lagen
met activiteiten uit de Romeinse Tijd en jonger zit. Er was nog een kleine kans
op de aanwezigheid van overblijfselen uit de Bronstijd, eenperiode die eveneens
van vindplaats 39A-016 bekend is. De sporen- en vondstdichtheid uit deze periode
is echter vaak niet groot. Er zijn in het tracé dan ook geen overblijfselen uit de
Bronstijd waargenomen.

Voor toekomstig onderzoek is vooral de vraag van belang of deontgronding en
grondverbetering een zeer beperkt lokaal verschijnsel is.In het laatste geval heeft
dit namelijk aanzienlijke gevolgen voor de archeologischeplanning met betrekking
tot de verbreding van het spoor. Het meest waarschijnlijke is dat er hier sprake is
geweest van grondwerk voor de aanleg van de dijk en helling naar de brug over het
kanaal. In de archieven van de Nederlandse Spoorwegen moet dit te achterhalen
zijn.
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Afbeelding 6.1 Waarderingskaart begeleiding Houten (kaart W. Beex).





7 Noord-Holland
7.1 Hilversum, Kerkbrink

W. Beex

Locatie Hilversum, gem. Hilversum
Toponiem Kerkbrink
Kaartblad 32 A
Coördinaten 140.225/470.690
Soort onderzoek AAO
Doel onderzoek bepalen of zich op het terrein resten van archeologische

waarde bevinden
Opdrachtgever gemeente Hilversum
Datum 19 en 20 december 2002

7.1.1 Inleiding

Op de Kerkbrink te Hilversum is de uitbreiding gepland van het Goois Museum.
Van het terrein is alleen bekend dat hier tussen 1750 en 1930 een schoolgebouw
heeft gestaan, dat later als raadhuis dienst heeft gedaan. Er bestaan verder geen ar-
cheologische of historische gegevens over het perceel. De Kerkbrink bevindt zich
echter pal naast de oudst bekende kapel van de gemeente (ca. 1250 n. Chr.) met
een bijbehorend grafveld, en in de nabijheid van de locatie waar door de Arche-
ologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) de resten van een middeleeuwse
woontoren zijn aangetroffen.

Vanwege de nabijheid van de voornoemde archeologische objecten was daarom
allereerst een gerede kans dat het grafveld zich ook zou uitstrekken tot binnen de
grenzen van het uitbreidingsterrein. Vervolgens was het niet ondenkbaar dat er
meer resten van de woontoren, bijvoorbeeld een omwalling ofeen gracht, zouden
worden aangetroffen. Tenslotte ligt de Kerkbrink in het oude hart van de gemeente
Hilversum, waar laat- en postmiddeleeuwse bebouwing te verwachten viel. De
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) besloot hierop, dat
een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) noodzakelijk was.

7.1.2 Werkwijze

Aangezien het areaal van de Kerkbrink relatief gesproken gering was, iets meer
dan 500 m2, en mogelijk zwaar verstoord, werd door de ROB afgezien van een
voorafgaand booronderzoek of een geofysische prospectie.In plaats daarvan werd
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besloten om direct een proefsleuf van 15×5 m aan te leggen, plus een kijkgat
van 4×4 m. De proefsleuf is strategisch aangelegd in het hart van het perceel,
waarbij rekening gehouden werd met de voormalige ligging van een oude olietank,
de buitenmuur van het Goois Museum (om het gevaar van verzakking uit te bannen)
en de aanwezigheid van kabels en leidingen in de bodem. Dat laatste was ook de
reden waarom de sleuf een hoek van 30◦ maakt ten opzichte van de muur van het
museum. Het kijkgat werd zo dicht mogelijk bij de oude kerktoren uit 1481, de
oude begraafplaats en de woontoren geplaatst.

Het verwijderen van de verstoorde bovengrond van de proefsleuf en het kijk-
gat gebeurde machinaal en werd nauwlettend gevolgd. Op het eerste archeologi-
sche niveau is een vlak aangelegd en aangezien er grondsporen aanwezig waren,
werd dit vlak geschaafd en getekend. Omdat het hier een AAO betrof, zijn enkele
kenmerkende sporen gecoupeerd, maar niet verder afgewerktdaar een definitief
onderzoek in de lijn der verwachtingen ligt. Eén profiel is getekend, beschreven,
gefotografeerd en geı̈nterpreteerd. Om te bepalen of er vanverdere stratigrafie in
een stadskern sprake was, is de proefsleuf lokaal vlaksgewijs verdiept. Aange-
zien bleek dat op de Kerkbrink onder de verstoorde bovengrond een zandbodem
ligt, zonder menselijke ophogingen, verviel de noodzaak ommeer vlakken aan te
leggen.

7.1.3 Conclusie

Het perceel van de Kerkbrink is volgens het gedane archeologische onderzoek ver-
re van verstoord. Voor een areaal binnen het oude hart van de gemeente Hilversum
kan zelfs gesteld worden, dat de waarnemingsomstandigheden goed tot uitstekend
zijn. Toekomstige bouwactiviteiten in de oorspronkelijkebewoningskern, die niet
plaatsvinden op een plek waarvan men zeker kan aantonen dat er de afgelopen
halve eeuw substantieel ontgrond is, bijvoorbeeld door de aanleg van een kelder,
zullen derhalve steeds archeologisch begeleid dienen te worden. Vooralsnog wijst
niets op de aanwezigheid van structuren behorende tot de door de AWN gedocu-
menteerde woontoren op het terrein. Deze kunnen desondanksnog steeds aanwe-
zig zijn in het noordoostelijk deel van het perceel. De afwezigheid van begravingen
in situ, of zelfs maar overblijfselen van begravingen in de verstoorde bovengrond,
op het ene (maar zwaar verstoorde) graf in de uiterste noordoosthoek van het kijk-
gat na, doet vermoeden dat het oude kerkhof zich niet of nauwelijks op het terrein
van de Kerkbrink heeft uitgestrekt. Het is hierdoor zeer aannemelijk dat de huidi-
ge perceelsgrens reeds een oude perceelsgrens binnen de gemeente Hilversum is
geweest. De aanwezigheid van een fundament en een waterput,beide uit de 17e
eeuw n. Chr., geven aan dat archeologisch onderzoek op deze locatie uitermate
zinvol is gebleken. Het is niet onaannemelijk dat beide structuren tot één gebouw
behoren, dat hier rond 1650 gestaan heeft en een eeuw later plaats heeft moeten
maken voor de voormalige school annex raadhuis. Verder is dekans aanwezig, dat
ook voorgangers van dit vermoedelijke gebouw aanwezig zijn, waarbij zelfs hou-
ten constructies aan de hand van paalgaten redelijkerwijzemoeten kunnen worden
aangetoond.

Op grond van deze waarnemingen is een vervolg- en definitief onderzoek aan
te raden in het gedeelte wat op de kaart van het perceel gemarkeerd is. Het overi-

72



Afbeelding 7.1 Puttenkaart Hilversum (kaart B. Schomaker).



ge, meer zuidelijk gelegen deel van de Kerkbrink blijft hierdoor onbesproken. Op
grond van een directe waarneming tijdens dit AAO kan het ook niet als archeolo-
gisch interessant bestempeld worden. Maar de aanwezigheidvan zeer nabij gele-
gen 17e-eeuwse structuren in het hart van de oude bewoningskern en de conclusies
aangaande de prima waarnemingsomstandigheden, maken het terstond weer tot een
aandachtsgebied. De minimale aanbeveling voor dit terrein, wat overigens gering
van omvang is, moet een serie kleine kijkgaten zijn, waarna eventueel verder on-
derzoek dient te volgen. Kostentechnisch en praktisch gezien, zeker gegeven het
feit dat, zoals nu bekend, op het totale perceel maar steeds ´eén vlak getrokken hoeft
te worden met een verstoorde laag van minder dan 50 cm, kan hettotaal opgraven
van de Kerkbrink in twee of drie delen gebeuren.
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8 Zuid-Holland
8.1 Bleiswijk, Frederik Hendrikstraat

B. Bijl

Locatie Bleiswijk, gem. Bleiswijk
Toponiem Frederik Hendrikstraat
Kaartblad 37 F
Coördinaten 96.500/447.250
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek het bestuderen van de bodemopbouw en het inventariseren

van eventuele archeologische sporen
Opdrachtgever Centraal Bodemkundig Bureau
Datum 29 augustus 2002

8.1.1 Inleiding

Het onderzoeksgebied bestaat uit twee aaneengesloten kassen en een smalle groen-
strook aan de Frederik Hendrikstraat 13. Momenteel bestaathet terrein uit een
kassencomplex en in de toekomst zal het terrein bebouwd worden.

Ongeveer 100.000 jaar geleden, tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien), lag
de huidige Noordzee geheel droog. Rivieren slingerden doorhet gebied rondom
Bleiswijk, die water van het noordelijk gelegen landijs en van de Alpen afvoerden.
Deze snelstromende rivieren zetten een dik pakket grof zanden grind af. Momen-
teel ligt dit pakket op ongeveer 10 tot 20 m beneden maaiveld.Vanaf 10.000 jaar
geleden steeg de temperatuur wereldwijd en steeg tevens de waterspiegel, waardoor
het Noordzeebekken weer vol stroomde. Door getijstromen inde Noordzee ont-
stonden strandwalafzettingen ongeveer op de plaats van de huidige kustlijn, waar-
door een soort afsluiting ontstond. Achter deze afsluiting, Oude Duinen genaamd,
ontstond een lagune, te vergelijken met het huidige Waddengebied. Een dik pak-
ket (oude) zeeklei werd door binnenstromend zeewater tijdens perioden van vloed
afgezet. Dit pakket ligt momenteel veelal aan de oppervlakte. Zo’n 4000 jaar
geleden sloot de kustbarière zich geheel en ontstond in hetvoormalige lagunaire
(wadden-) gebied een groot veengebied. Tot ongeveer 1000 jaar geleden is een
4 tot 6 m dik pakket veen afgezet. Vanaf die tijd werd als gevolg van veranderde
zeestroming de kust geërodeerd waarbij het vrijkomende zand op de Oude Duinen
werd afgezet. Zo ontstonden de Jonge Duinen. Het woonoppervlak van de mensen
die op de Oude Duinen woonden werd bedekt met dik pakket zand.Hierdoor werd
men gedwongen om het landinwaarts (ook rondom Bleiswijk) gelegen veengebied
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te gaan ontginnen om daar te kunnen wonen. Gebieden werden ontwaterd en het
veen werd ontgonnen. De bewoning van het gebied rond Bleiswijk vond voorna-
melijk vanaf de 10e eeuw plaats. Hiervoor leefden de mensen vooral op de oude
duingronden in het westen en meer landinwaarts op de rivieroeverwallen van de
ten noorden van Bleiswijk gelegen Oude Rijn en de zuidelijk gelegen Maas.

De Oude Duinen, Jonge Duinen, het (Holland-)veen en de zand-en kleiafzet-
tingen behoren geologische gezien allen tot de Westland Formatie, afzettingen die
in relatie met de zeespiegelstijging zijn gevormd.

De archeologische verwachting van het onderzoeksterrein is volgens de Indi-
catieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW 2e generatie) laag. In de lande-
lijke archeologische database (ARCHIS) worden vier waarnemingen gemeld in de
omgeving van Bleiswijk. De waarnemingen bestaan uit aardewerkvondsten uit de
Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, veelal in secundaire context. Dit houdt in dat
het aardewerk, waaronder stadsafval, meegekomen is met grond die op het land is
opgebracht ten behoeve van het vruchtbaarder maken van het gebied.

8.1.2 Werkwijze

Op het onderzoeksterrein zijn in totaal achttien boringen gezet (afb. 8.1). Deze
boringen zijn verspreid over het terrein gezet om een juiste, algehele, indruk van
de bodemopbouw te kunnen krijgen. De boorkernen zijn zorgvuldig in lengtes van
50 cm uitgelegd, waarbij de opeenvolgende bodemlagen precies konden worden
beschreven en opgemeten. Vervolgens is de bodemopbouw per boring beschre-
ven en is gelet op de aanwezigheid van eventuele archeologische indicatoren, zoals
aardewerkfragmenten, houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, natuursteen, verbrand
leem en bot. Voor het boren is gebruik gemaakt van een verlengbare Edelmanboor
met een diameter van 10 cm. De boordiepte varieerde van 2 tot 4m beneden maai-
veld. Naast het boren is voor zover mogelijk een oppervlaktekartering uitgevoerd,
bestaande uit het aflopen van het gehele terrein en het inspecteren van allerlei ont-
sluitingen, waaronder molshopen. De vondstzichtbaarheidwas matig tot slecht
vanwege de huidige beplanting in de kassen en de begroeiing met gras buiten de
kassen.

8.1.3 Conclusie

De bodemopbouw beneden de huidige bouwvoor, gemiddeld 50 cmdik, is vrij-
wel geheel intact. Alleen in het uiterste noordoosten van het terrein is sprake van
een bodemverstoring tot minimaal 2 m beneden maaiveld. Dezeverstoring heeft
waarschijnlijk te maken met de bouw van onder andere een ketelhuis.

In het verleden is het gebied waar het onderzoeksterrein in ligt geheel bedekt
geweest met een pakket veen, het Hollandveen (tussen 4000 en1000 jaar geleden
ontstaan). Zoals reeds vermeld heeft de mens het gebied sinds ca. 1000 n. Chr. ont-
gonnen. Tijdens deze ontginning is vrijwel het gehele Hollandveenpakket verwij-
derd. De afzettingen die nu aan het oppervlak voorkomen betreffen de Afzettingen
van Calais, mariene afzettingen met een minimale ouderdom van ongeveer 3800
jaar. Het veen dat volgens de tuinbouwer vanaf ongeveer 6 m beneden maaiveld
voorkomt betreft mogelijk het basisveen.
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Er zijn zowel tijdens het booronderzoek als de oppervlaktekartering geen ar-
cheologische indicatoren aangetroffen. Er kan geconcludeerd worden dat het ge-
bied vóór 1000 jaar geleden waarschijnlijk te nat en te moerassig voor bewoning
is.

Gezien de ontginningsgeschiedenis en de aangetroffen bodemopbouw vallen er
geen archeologische vondsten en/of sporen te verwachten ophet onderzoeksterrein.
Een archeologisch vervolgonderzoek op het onderzochte terrein wordt dan ook niet
aanbevolen.

8.2 Naaldwijk, Zuidweg

B. Bijl

Locatie Naaldwijk, gem. Naaldwijk
Toponiem Zuidweg
Kaartblad 37 B
Coördinaten 73.875/444.775
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek het bestuderen van de bodemopbouw en het inventariseren

van eventuele archeologische sporen
Opdrachtgever Holland Maas Onderwijsgroep
Datum 23 en 24 oktober 2002

8.2.1 Inleiding

Het onderzoeksterrein bestaat uit twee aaneengesloten percelen grenzend aan de
Zuidweg. Het oppervlak van het onderzoeksterrein bedraagtongeveer 1,5 ha. Het
gehele grasveld ten zuiden van woning Zuidweg 47 ligt relatief hoog ten opzichte
van de omgeving. Aan de noordzijde, bij de boringen 18 en 19, en ten zuiden van de
boringen 5 en 13 loopt het terrein af. Momenteel bestaan de percelen van het onder-
zoeksterrein uit grasland met enkele schuren en woningen eneen kassencomplex.
In de nabije toekomst zal op het zuidelijke deel van het huidige grasland achter de
woning Zuidzijde 47 een nood(school)gebouw geplaatst gaanworden inclusief een
looppad naar de Zuidweg. In de verdere toekomst zal op de beide percelen aan de
noordkant, dus direct grenzend aan de Zuidweg, een nieuw hoofdgebouw verrijzen
van de agrarische scholengemeenschap. Rond het geplande noodgebouw worden
dan paardenstallen en weiden gecreëerd.

Geologisch gezien ligt het onderzoeksterrein op een oude geulafzetting. Tegen
de geulafzetting aan en deels op deze afzetting is veen afgezet. Dit veen is ver-
volgens gedeeltelijk geërodeerd tijdens de afzetting vaneen pakket zandige klei of
siltig zand. De bodemopbouw lijkt overeen te komen met de bodemopbouw van
een nabijgelegen vindplaats (ARCHIS-waarnemingsnummer 26161). De ouder-
dom van de geulafzetting bedraagt dan minimaal± 2500 BP. Het pakket zandige
klei en/of siltig zand dat erosief gelegen is op het veenpakket, dateert uit de periode
vóór de Romeinse Tijd, omdat er een Romeinse bewoningslaag in deze afzetting
is aangetroffen. Stratigrafisch gezien betreft het de Duinkerke I transgressiefase.
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Afbeelding 8.1 Boorpuntenkaart Bleiswijk (kaart B. Schomaker).



Alle afzettingen zijn kalkrijk, wat betekent dat het hier een basisch milieu betreft.
Dit zijn gunstige conserveringsomstandigheden voor archeologische resten.

De archeologische verwachting van het onderzoeksterrein is volgens de In-
dicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW 2e generatie) hoog. In de
landelijke archeologische database (ARCHIS) worden zes waarnemingen gemeld
in de directe nabijheid van het onderzoeksterrein. Het betreft zeer diverse waar-
nemingen uit de Vroege IJzertijd tot en met de Nieuwe Tijd. InARCHIS worden
tevens twee archeologische monumenten gemeld. Dit betreffen respectievelijk be-
woningssporen uit de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen en resten van
het mottekasteel ‘De Hoge Woerd’ uit de Late Middeleeuwen. Op het aangrenzen-
de terrein, nu in gebruik als gemeentelijk afvaldepot, is tijdens het afgraven van de
grond een hand van brons gevonden, daterend uit de Romeinse Tijd.

8.2.2 Werkwijze

Op het onderzoeksterrein zijn in totaal 29 boringen gezet ten behoeve van het ar-
cheologisch onderzoek. Deze boringen zijn verspreid over het terrein gezet om
een juiste, algehele indruk van de bodemopbouw te kunnen krijgen. De onderlinge
raai- en boorafstand bedroegen ongeveer 25 m. De boorkernenzijn zorgvuldig uit-
gelegd, waarbij de opeenvolgende bodemlagen precies konden worden beschreven
en opgemeten. Vervolgens is de bodemopbouw per boring beschreven en is gelet
op de aanwezigheid van eventuele archeologische indicatoren, zoals aardewerk-
fragmenten, houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, natuursteen, verbrand leem en
bot. Voor het boren is gebruik gemaakt van een verlengbare Edelmanboor met een
diameter van 10 cm, aangevuld met een guts van 1 m lengte. De boordiepte va-
rieerde van 1,75 tot 4,75 m beneden het maaiveld. Naast het boren is voor zover
mogelijk een oppervlaktekartering uitgevoerd, bestaandeuit het aflopen van het
gehele terrein en het inspecteren van allerlei ontsluitingen waaronder molshopen.
De vondstzichtbaarheid was op het grasland matig tot slechten matig tot goed in
en om het kassencomplex.

8.2.3 Conclusie

De bodemopbouw beneden de huidige bouwvoor is vrijwel overal tot ongeveer
50 cm diepte verstoord. De diepere ondergrond lijkt onverstoord te zijn. Van oost
naar west loopt een zandrug in de ondergrond. Op het maaiveldis dit waar te ne-
men als een duidelijke verhoging. Tijdens het booronderzoek zijn diverse vondsten
aangetroffen, waaronder aardewerkfragmenten, bot, baksteen, verbrand leem en
glas. De fragmentjes bot, waaronder een zeer klein visbotje, zijn in goede conditie,
wat aantoont dat de conserveringsomstandigheden voor archeologische indicatoren
goed zijn.

Op ongeveer 60 cm beneden maaiveld komen kloostermoppen voor die mo-
gelijk behoren bij een fundering van een voormalig gebouw. Ook is nabij de ver-
moedelijke ligging van de fundering op 60 cm beneden maaiveld vensterglas uit de
Late Middeleeuwen (mogelijk Nieuwe Tijd) gevonden, wellicht behorende bij dit
vroegere bouwwerk. Waarschijnlijk heeft op de plek waar nu een kassencomplex
is gebouwd in de Late Middeleeuwen en mogelijk de Nieuwe Tijdeen boerderij
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gestaan. Op ongeveer 75–100 cm beneden maaiveld, in het zandige klei/het sil-
tig zand, zijn aardewerkscherven uit de Middeleeuwen gevonden. Iets dieper zijn
aardewerkscherven uit de Romeinse Tijd aangetroffen. Op deovergang van het
venige klei/veen en het onderliggende matig fijne zandpakket zijn scherven uit de
IJzertijd gevonden. Tijdens het onderzoek is aangetoond dat er sprake is geweest
van menselijke activiteit op de onderzoekslocatie vanaf deIJzertijd tot heden.

Gezien de ongestoorde afzettingen onder de bouwvoor, waarin vondsten uit
verschillende perioden zijn aangetroffen, en de nabije archeologische waarnemin-
gen en monumenten, wordt aanbevolen om de inrichting van hetplangebied zo te
plannen dat er zoveel mogelijk archeologica ongestoord in de grond kan blijven zit-
ten. Voor de locaties waar dit niet mogelijk is dient er vervolgonderzoek uitgevoerd
worden. Het raadplegen van diverse oude kaarten van het gebied en het aanleggen
van meerdere proefsleuven, waarbij meerdere vlakken worden blootgelegd, heeft
dan de voorkeur.
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Afbeelding 8.2 Boorpuntenkaart Naaldwijk (kaart B. Schomaker).



8.3 Nootdorp, Dwarskade

B. Bijl

Locatie Nootdorp, gem. Pijnacker-Nootdorp
Toponiem Dwarskade
Kaartblad 30 G
Coördinaten 86.750/450.300
Soort onderzoek IVO
Doel onderzoek het bestuderen van de bodemopbouw en het inventariseren

van eventuele archeologische sporen
Opdrachtgever Centraal Bodemkundig Bureau
Datum januari 2002

8.3.1 Inleiding

Het onderzoeksterrein is gelegen aan de zuidwestzijde van Nootdorp, direct ten
oosten van de Dwarskade. Het huidige landgebruik bestaat uit tuinbouw in kassen.
Het betreft een plangebied voor toekomstige woningbouw.

De Pleistocene ondergrond van het gebied bestaat uit dekzand van de Formatie
van Twente. Dit dekzand bevindt zich in het onderzoeksgebied op ongeveer 15 m
beneden maaiveld (ongeveer 11 m -NAP). De minder diepe ondergrond bestaat
uit Afzettingen van Calais, wad- en kwelderafzettingen ontstaan tijdens een pe-
riode van zeespiegelstijging. Deze zeespiegelstijging heeft in verschillende fasen
plaatsgevonden, zogenaamde transgressies. Transgressiefase Calais III is de meest
oostelijke uitbreiding van de zee, ongeveer 6000 jaar geleden. Evenwijdig aan de
kustlijn ontstonden vervolgens strandwallen met duinen erop, welke een beschut-
ting vormden voor het erachter gelegen gebied. De kust verschoof langzamerhand
steeds meer westwaarts. Toch kon de zee door de strandwallenvia getijdengeulen,
het achterland bereiken, waar in een kweldergebied zand en klei werd afgezet (Af-
zettingen van Calais III en IV). Het sediment van de Afzettingen van Calais bestaat
onderin voornamelijk uit zand of sterk zandige klei en bovenin uit kleiiger mate-
riaal. Deze klei is niet gerijpt en bevat vele rietresten watduidt op grootschalige
veengroei in de daarop volgende periode. In deze periode, het Subboreaal, ont-
stond ongeveer 4000 jaar geleden een vrijwel gesloten kustbarrière (strandwallen)
waarachter landinwaarts een groot veengebied kon vormen, het Hollandveen. Rond
3000 jaar geleden, tijdens de transgressiefase Duinkerke 0en iets later Duinkerke
I, werd de kustbarrière op veel plaatsen doorbroken. Hierbij werd het Hollandveen
deels weggeslagen en werden klei en zand afgezet. Pas in de Middeleeuwen werd
het grootste deel van het Hollandveen vanuit kreken weggeslagen en/of bedekt met
een laag klei (Duinkerke II en III). Daar waar het veen niet isweggeslagen werd
het in de Middeleeuwen op grote schaal weggegraven voor zout- en turfwinning.
Dit laatste heeft op de onderzoekslocatie plaats gevonden.

De archeologische verwachting van het onderzoeksterrein is volgens de Indica-
tieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW 2e generatie)middelmatig voor
aanwezige kreekruggen behorende bij de afzettingen van Calais en laag voor om-
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ringende afzettingen. De ten (noord)westen van het gebied gelegen oude strand-
wallen hebben daarentegen een hoge archeologische verwachting. Deze liggen re-
latief veel hoger. Op of in de directe nabijheid van het onderzoeksterrein zijn geen
archeologische waarnemingen bekend in het landelijke archeologische informatie
systeem ARCHIS.

8.3.2 Werkwijze

Op het gehele onderzoeksterrein zijn in totaal negentig boringen gezet in diver-
se raaien (afb. 8.3). Voor de boringen is gebruik gemaakt vaneen Edelmanboor
met een diameter van 7 cm. Naast het boren is tevens een oppervlaktekartering
uitgevoerd, bestaande uit het aflopen van het terrein en het inspecteren van mols-
hopen, slootkanten en andere bodemontsluitingen. De vondstzichtbaarheid was
echter slecht, vanwege de bebouwing met kassen.

8.3.3 Conclusie

Zoals reeds vermeld in 8.3.1 is de archeologische verwachting voor het gehele
onderzoeksgebied middelmatig voor eventueel aanwezige kreekruggen behorende
bij de Afzettingen van Calais. Op deze kreekruggen zijn geenarcheologische in-
dicatoren aangetroffen die kunnen duiden op vroegere bewoning. Bovendien is
volgens een huidige landgebruiker een groot deel van het relatief ondiep aanwe-
zige (kreekrug)zand aan de oostkant van de kassen ‘tot 7 schopsteken diep’ (2 à
3 m) afgestoken en op het westelijke deel van de kasgrond opgebracht, voor grond-
verbetering. Voor het gehele onderzoeksgebied geldt dat ergeen archeologisch
vervolgonderzoek hoeft plaats te vinden.
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Afbeelding 8.3 Boorpuntenkaart en geologische kaart Nootdorp (kaart B. Bijl).



9 Zeeland
9.1 St. Laurens, Blommendale

H. Buitenhuis

Locatie St. Laurens, gem. Middelburg
Toponiem Blommendale
Kaartblad 65 B
Coördinaten 31.500/395.200
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek vaststellen van de archeologische waarde van het terrein;

formuleren van aanbevelingen met betrekking tot de
noodzaak en omvang van eventueel verder archeologisch
onderzoek

Opdrachtgever kwekerij Blommendale
Datum oktober 2002

9.1.1 Inleiding

Het terrein wordt aan de zuidkant begrensd door een kassencomplex en aan de
westkant door bedrijfsgebouwen van een boerderij. Het terrein beslaat een gebied
van ca. 80×150 m. Ten tijde van het onderzoek was het terrein vrij van bebouwing
en bestond het uit grasland. Het onderzoek was gesplitst in een bureau- en een
waarderend booronderzoek. Het bureauonderzoek bestond uit een inventarisatie
van de archeologica in een gebied rondom het bewuste terreinen een onderzoek
naar het historisch gebruik.

De basis van het landschap van Walcheren is een kom van pleistocene zandla-
gen, waar de Schelde in noordwestelijke richting doorheen stroomde. Na de laatste
ijstijd (Weichselien) werd dit bekken, onder invloed van destijging van de zeespie-
gel, geleidelijk gevuld met sediment, aanvankelijk met veen en later, als gevolg
van langdurige overstromingen, met zand en klei (de zogenaamde Afzettingen van
Calais). In deze fase ontstond ter hoogte van de huidige kusteen strandwal waar-
op duinvorming plaatsvond. Vanaf ca. 2000 v. Chr. nam de invloed van de zee af
en werd het gebied tot aan de zandwallen bedekt met veen (Hollandveen). Dit is
het landschap dat de Romeinen aan het begin van de jaartelingaantroffen. In de
Romeinse Tijd werd het gebied zowel door de Romeinen en als door inheemse be-
volking geëxploiteerd. Er zijn overblijfselen aangetroffen van twee heiligdommen,
gewijd aan Nehalennia, een plaatselijke godin die vereerd werd door zeevaarders
en handelsreizigers. In Aardenburg zijn aanwijzingen vooreen Romeinscastellum
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gevonden. In het veengebied zijn sporen van menselijke activiteiten gevonden,
onder andere stookplaatsen die in verband worden gebracht met zoutwinning en
veenontginning (Van Heeringen et al. 1995).

In de 4e eeuw n. Chr. breekt de zee op verschillende plaatsen door de Oude Dui-
nen van de zandwallen. Door deze doorbraken werden grote geulen uitgeschuurd
in het veen. In de periode van 400–700 n. Chr. verstopten dezegeulen weer met
zand en zavel (de zogenaamde Duinkerken II afzettingen). Het tussenliggende ge-
bied slibt dan langzaam op met klei tot deze zo hoog worden datzij grotendeels
droogvallen (de zogenaamde Duinkerken III Afzettingen). In deze droge fase klin-
ken de kleigronden in, waardoor de geulen met de zand- en zavelafzettingen als
ruggen in het landschap komen te liggen. Vanaf de late 9e eeuwn. Chr. is het ge-
bied beschikbaar voor bewoning door het hele jaar heen. De bewoning vanaf de
9e eeuw begint eerst op zogenaamde vliedbergen en op de inversieruggen van de
geulopvullingen. Hieruit ontstaan de zogenaamde motte’s en ringwalburgen, zoals
Oost-Souburg en Middelburg, waaruit zich later burgerlijke nederzettingen ont-
wikkelen. Vlaknederzettingen lijken pas in de 11e eeuw te ontstaan, wanneer de
ontginning en exploitatie van de lagere gronden (poelgronden) een rol gaan spelen.

Middelburg ontwikkelde zich in de 10e–11e n. Chr. tot het economisch en ker-
kelijk centrum van Walcheren. Vanuit dit centrum wordt het omliggend gebied
in exploitatie genomen (Van Heeringen et al. 1995). Veelal zijn het stichtingen
van kerken als dochterkerken vanuit de grote kerk van Middelburg (de Westmon-
ster), die hebben geleid tot het ontstaan van nieuwe plaatsen. Ook de plaats St.
Laurens is op deze manier ontstaan. In de 13e eeuw n. Chr. wordt deze kerk als
parochiekerk vanuit Middelburg gesticht. In afbeelding 53in Van Heeringen et al.
(1995, p. 72) is duidelijk te zien dat deze parochiekerken alle gelegen zijn op de
inversie/kreekruggen.

Volgens is de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden(IKAW, 2e gene-
ratie) van het gebied tussen Middelburg en Serooskerke volgt het gebied met een
hoge trefkans de in het landschap duidelijkst zichtbare inversieruggen. De rest van
het gebied wordt gezien als een gebied met een middelhoge waarde. Er zijn een
aantal terreinen als archeologisch monument geregistreerd. Deze dateren van de
Late IJzertijd tot de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd.

Naar aanleiding van de nieuw aan te leggen weg N57 is in het tracé daar-
van door RAAP uitvoerig bodemonderzoek verricht (Schute 1998, Schute 2000).
Daaruit bleek, dat in dit gebied twee concentraties van vondstmateriaal aanwezig
zijn (vindplaatsen N57-3 en N57-4). Deze laatste komt overeen met het monu-
ment CMA 65B-A16. Een AAO door het Archeologisch Diensten Centrum (ADC;
Dijkstra & Meilink 2002) heeft op een oude kreekrug een bewoningslaag aange-
toond met resten uit de 9–10e eeuw en uit de 12–14e eeuw.

Het onderzoeksterrein in engere zin lijkt vanaf de Middeleeuwen niet als bewo-
ningsgebied te zijn gebruikt. Op geen van de kaarten (Gittenberger & Weiss 1983)
vanaf de Middeleeuwen tot aan de Nieuwste Tijd wordt enige bebouwing op het
terrein aangegeven. Pas op kaarten uit de 18e eeuw is een lintbebouwing naast
de hoofdweg op de kreekrug te zien. De huidige bebouwing op het perceel op de
hoek van de Van ’t Hoffweg en de Noordweg (N57) lijkt op deze bebouwing terug
te gaan. Ook in de laatste eeuw heeft zich geen activiteit op het perceel afgespeeld
die de bodem tot op enige diepte zou kunnen hebben verstoord.Volgens zeggen
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van de eigenaar hebben zich ook nooit bomen op het terrein bevonden.
Op luchtfoto’s uit 1979 en 1999 is te zien dat net noordelijk en oostelijk van

het terrein mogelijk kreekruggen aanwezig zijn. In het oostelijk deel heeft het
onderzoek door RAAP geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het onder-
zoeksterrein zelf laat geen grondsporen zien.

Uit het bureauonderzoek komt naar voren, dat er weinig of geen bewoningsres-
ten uit de Late Middeleeuwen tot heden op het terrein zijn te verwachten, anders
dan die door egalisatie in de bovengrond zijn opgebracht. Dit laat echter onverlet
dat vroegere activiteiten niet zichtbaar zullen zijn. Overblijfselen uit de Romeinse
Tijd of Vroege Middeleeuwen zullen zijn gerelateerd aan hetHollandveen, hetgeen
op een diepte van ca. 1,40–1,80 m beneden maaiveld is gelegen. Daarom werd be-
sloten een waarderend booronderzoek te verrichten om de opbouw van de bodem
te bestuderen en de mogelijke aanwezigheid van archeologica vast te stellen.

9.1.2 Werkwijze

Het terrein kan in drie delen worden opgedeeld, B1 t/m B3. De strook die direct
gelegen is tegen het kassencomplex (deel B1), is te zeer verstoord om te worden
onderzocht. Naar zegge van dhr. Marinissen van kwekerij Blommendale liggen in
een strook van 1 m van de kassen leidingen. Daarnaast heeft een puinpad gelegen
en daarnaast een sloot, die recentelijk is opgevuld. Dit deel is recentelijk ontruimd
en geëgaliseerd. Van deel B2 was de grond recentelijk opengebroken. Op deel B2
stond een lichte grasgroei. Deel B3, dat op het oog enkele centimeters hoger ligt
dan deel B2, was niet opengebroken en het gras was er hoog. Hetterrein van deel
B3 ligt ongeveer 0,50 m –NAP.

Op het onderzoeksterrein zijn in totaal vijftien boringen gezet (afb. 9.1). Deze
boringen werden verspreid over het terrein gezet om een juiste, algehele indruk van
de bodemopbouw te kunnen krijgen. De onderlinge raai- en boorafstand bedroegen
respectievelijk 25 en 20 m. De boorkernen zijn zorgvuldig uitgelegd, waarbij de
opeenvolgende bodemlagen konden worden beschreven en opgemeten. Vervolgens
is de bodemopbouw per boring beschreven en is er gelet op de aanwezigheid van ar-
cheologische indicatoren, zoals aardewerkfragmenten, houtskool, fosfaatvlekken,
vuursteen, natuursteen, verbrand leem en bot.

Voor het boren is gebruik gemaakt van een verlengbare Edelmanboor met een
diameter van 10 cm. Deze is gebruikt tot op een diepte van ca. 1m beneden maai-
veld, waarna met een guts is doorgestoken tot in de onderliggende klei. Van de
aangetroffen veenlaag is, wanneer deze niet was verstoord,een vijftal monster ge-
nomen en over een zeef met een maaswijdte van 4 mm gezeefd, om eventuele
archeologische restanten te vinden. Naast het boren is, voor zover mogelijk, een
oppervlaktekartering uitgevoerd, bestaande uit het aflopen van het terrein en het
inspecteren van ontsluitingen zoals molshopen. De zichtbaarheid was goed. Op
het naastgelegen terrein (terrein A) is eveneens een booronderzoek verricht.

9.1.3 Conclusie

Op terrein A zijn geen archeologische indicatoren gevonden. Op terrein B is een
onverstoorde bodem aangetroffen. Uit het geo-archeologisch onderzoek kan wor-
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Afbeelding 9.1 Boorpuntenkaart St. Laurens (kaart H. Buitenhuis).

den geconcludeerd, dat archeologische resten zouden kunnen worden aangetroffen
in het in het bodemprofiel aanwezige Hollandveen. Er is echter geen enkele indica-
tie, dat zich op dit terrein menselijke activiteiten hebbenafgespeeld in het verleden.
In tegendeel, de gelaagdheid van het Hollandveen, met een deel verspoelde toplaag,
geeft aan dat mogelijke aanwezige resten zouden zijn verspoeld. In de boorkolom-
men waar geen verspoeling is waargenomen bleek het veen aan de bovenkant sterk
te zijn geoxydeerd (‘vermoerd’). Het was mogelijk een natuurlijke gelaagdheid
in het veenpakket te zien, hetgeen duidt op een onverstoordesituatie. Ook vijf
gezeefde gutsmonsters van het veen leverden geen archeologische indicatoren op.

9.2 Kloosterstraat, Sluis

G.M.A. Bergsma

Locatie Sluis, gem. Sluis-Aardenburg
Toponiem Kloosterstraat
Kaartblad 67 A
Coördinaten 15.800/370.750
Soort onderzoek fysisch-antropologisch onderzoek
Doel onderzoek onderzoek naar menselijke skeletresten
Opdrachtgever ArcheoMedia
Datum december 2002

9.2.1 Inleiding

Tijdens het definitieve archeologisch onderzoek aan de Kloosterstraat te Sluis zijn
de resten van vijf menselijke skeletten aangetroffen, die vrijwel compleet waren.1

Daarnaast zijn enkele losse menselijke skeletresten gevonden. De conservering van
de skeletresten is goed. De kleur van de botten is bruin.

1Door latere verstoring van de grafkuilen missen de skeletten echter enkele onderdelen.
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De individuen zijn allen gestrekt, op de rug liggend, begraven. Bij enkele indi-
viduen hebben de armen gekruist over het lichaam gelegen. Derichting van de be-
gravingen is in het algemeen west-oost. De individuen zijn begraven in een simpele
kuil. Er zijn tijdens de opgraving geen aanwijzingen gevonden voor grafkisten.

9.2.2 Werkwijze

De menselijke skeletten die tijdens het onderzoek aangetroffen werden, zijn al-
lereerst met behulp van troffels, bamboepennen en kwasten,volledig blootgelegd.
Daarna zijn ze gefotografeerd en op de vlaktekening ingetekend. Vervolgens zijn
de skeletten gelicht, waarbij onderscheid tussen de verschillende skeletdelen en
links en rechts is gemaakt. De skeletresten zijn naar ARC bv gebracht, waar ze, na
te zijn gewassen en gedroogd, verder onderzocht zijn.

De skeletresten zijn geschikt voor fysisch-antropologisch onderzoek. Hierbij
is onderzoek naar het geslacht, de leeftijd, de lichaamslengte en aanwijzingen voor
pathologie en trauma mogelijk. Het onderzoek naar het geslacht en de leeftijd
van het individu is gebaseerd op de standaarden van de Workshop of European
Anthropologists (1980).

9.2.3 Conclusies

De gevonden skeletresten zijn van minimaal zeven individuen, waarvan er vijf re-
delijk compleet zijn.

Zeker vijf skeletten zijn van mannelijke individuen. De leeftijd van deze indi-
viduen varieert van 20 tot 40 jaar. De skeletten vertonen pathologische verschijn-
selen, welke vooral wijzen op zware arbeid tijdens het leven. De precieze doods-
oorzaak is aan de hand van het skelet niet te achterhalen. Er zijn over het algemeen
geen duidelijke aanwijzingen voor het overlijden als gevolg van pathologie of trau-
ma. Een uitzondering hierop is het individu uit spoor 18 (vondstnummer 40). Het
bekken van dit individu vertoont een klein rond gaatje wat veel op een kogelgat
lijkt. Omdat er verder geen aanwijzingen voor zijn is deze conclusie echter zeer
speculatief.
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10 Noord-Brabant
10.1 Haaren, Nemelaerstraat

J.S. Krist

Locatie Haaren, gem. Haaren
Toponiem Nemelaerstraat
Kaartblad 45C
Coördinaten 144.050/ 400.750
Soort onderzoek IVO
Doel onderzoek het bestuderen van de bodemopbouw en het inventariseren

van eventuele archeologische sporen
Opdrachtgever Centraal Bodemkundig Bureau
Datum 11 april 2002

10.1.1 Inleiding

Het onderzoeksgebied is gelegen ten oosten van de Nemelaerstraat (nr. 29) en
betreft een perceel dat momenteel in gebruik als boomkwekerij is. Op het terrein
is woningbouw gepland. Het onderzoek bestond uit een booronderzoek waarbij de
boringen gezet werden door medewerkers van het Centraal Bodemkundig Bureau
(CBB) en de archeologische beschrijving werd uitgevoerd door ARC bv.

Geomorfologisch gezien ligt Haaren op een dekzandrug. Rondde onderzoeks-
locatie komen op deze dekzandafzettingen esdekken voor. Dearcheologische ver-
wachting van het onderzoeksterrein is volgens de Indicatieve Kaart van Archeolo-
gische Waarden (IKAW 2e generatie) middelhoog tot hoog. Ditis voornamelijk
gebaseerd op de aanwezigheid van de esdekken. Deze esdekkenzijn in de Mid-
deleeuwen ontstaan door continue ophoging van het terrein met mest en plaggen.
Het esdek vormt veelal een goede bescherming voor de onder het esdek aanwezige
archeologische sporen. Het esdek kan dus archeologica uit de Middeleeuwen be-
vatten en in het dekzand eronder (het maaiveld voor de ophoging) kunnen sporen
en vondsten van menselijke activiteit van vóór de Middeleeuwen redelijk tot goed
intact aanwezig zijn. In het landelijke archeologische informatie systeem ARCHIS
zijn op of in de directe nabijheid van het onderzoeksterreingeen archeologische
waarnemingen en monumenten bekend. Wel zijn meerdere vondsten gemeld op de
dekzandrug in de omgeving van de plaats Haaren.

91



10.1.2 Werkwijze

Op het onderzoeksterrein zijn in diverse raaien (raai A t/m H) in totaal 22 boringen
gezet en archeologisch beschreven (afb. 10.1). Voor de boringen is gebruik ge-
maakt van een Edelmanboor met een diameter van 10 cm. De meeste boringen zijn
tot 1,5 à 2 m beneden maaiveld gezet. Tevens zijn er twee boringen gezet met een
megaboor (Edelmanboor met een diameter van 20 cm), waarvan het sediment is
gezeefd op een zeef met maaswijdte 4 mm. Naast het boren is eenoppervlaktekar-
tering uitgevoerd, bestaande uit het aflopen van het terreinen het inspecteren van
molshopen, slootkanten en andere bodemontsluitingen. De vondstzichtbaarheid
was goed tot matig.

10.1.3 Conclusie

De bodemopbouw is vrijwel overal verstoord. Tijdens het booronderzoek zijn
slechts drie aardewerkscherven aangetroffen, welke nietin situ lagen. De kans op
het aantreffen van andere sporen en of vondstenin situ op het terrein kan vrijwel
geheel worden uitgesloten. Op het terrein heeft zeer waarschijnlijk een afvlak-
king en/of een ontzanding plaats gevonden. Indien er vroeger een esdek aanwezig
is geweest, is dit tijdens deze werkzaamheden geheel verwijderd en is tevens de
bovenzijde van het pakket dekzand verstoord. De mogelijk aanwezige vondsten
en/of sporen van vóór de Middeleeuwen zijn hierbij verwijderd of verstoord. Er
volgt dan ook geen aanbeveling voor archeologisch vervolgonderzoek.

10.2 Hoogerheide, Duinstraat

H. Buitenhuis

Locatie Hoogerheide, gem. Woensdrecht
Toponiem Duinstraat
Kaartblad 49 G
Coördinaten 80.950/382.200
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek het bestuderen van de bodemopbouw en het inventariseren

van eventuele archeologische sporen
Opdrachtgever Woningstichting Woensdrecht
Datum 19 november 2002

10.2.1 Inleiding

Het onderzoeksterrein is gelegen op de hoek van de Duinstraat en de Heistraat te
Hoogerheide. De huidige bebouwing, bestaande uit kleine huizen en een aantal
schuren en opstallen, zal plaats maken voor nieuwbouw van een woonzorgcom-
plex. Hierdoor zal de ondergrond tot in het oude bodemprofielworden verstoord.
Het terrein was tijdens het onderzoek deels dicht begroeid,met dicht opeengroei-
ende bossages, terwijl het centrale deel een dikke, verwilderde grasbegroeiing had.
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Afbeelding 10.1 Boorpuntenkaart Haaren (kaart B. Schomaker).



Geomorfologisch gezien ligt het terrein op de rand van Oud Pleistocene Rijn-
Maas estuariene afzettingen, bestaande uit matig fijn en zeer fijn zand en klei, de
zogeheten Formatie van Waalre met laagpakketten van Woensdrecht en Hooger-
heide. Op deze basispakketten is op meerdere plaatsen dekzand afgezet, bestaande
uit zeer fijn zand (de Formatie van Twente). Het onderzoeksterrein ligt niet ver
van de overgang van de hooggelegen pleistocene afzettingennaar de laaggelegen
mariene afzettingen in de provincie Zeeland.

De archeologische indicatie van het onderzoeksterrein is volgens de Indica-
tieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) hoog. In de landelijke arche-
ologische database (ARCHIS) worden drie waarnemingen vermeldt in de directe
omgeving, namelijk aardewerk uit de Romeinse Tijd en Middeleeuwen, vuursteen
uit het Paleolithicum of Mesolithicum en houtskool en handgevormd aardewerk.
Recentelijk heeft ARC bv aan de Dorpsstraat te Woensdrecht een booronderzoek
uitgevoerd, waarin een vuurstenen kernstuk uit het Paleo- tot Neolithicum is ge-
vonden (zie 10.5).

10.2.2 Werkwijze

Op het terrein zijn twaalf boringen uitgevoerd (afb. 10.2).Deze boringen zijn ver-
spreid over het terrein gezet, om een indruk te krijgen van detotale bodemopbouw.
Per boring is de bodemopbouw beschreven en gelet op aanwezigheid van archeolo-
gische indicatoren zoals aardewerkfragmenten, houtskool, vuursteen, natuursteen,
(verbrand) leem en bot. Voor het boren is gebruik gemaakt vaneen verlengde
Edelmanboor met een diameter van 10 cm. De boordiepte varieerde van ongeveer
1,45 m tot 2,40 m beneden maaiveld. Een aantal boringenis gezeefd op een zeef
met een maaswijdte van 4 mm. Ook is naast het boren gelet of er aan het oppervlak
archeologische indicatoren aanwezig waren. Gelet op de dichte begroeiing was de
vondstzichtbaarheid zeer slecht.

10.2.3 Conclusie

Het terrein bestaat voor het grootste deel uit een ongestoorde bodem met een pod-
zolprofiel. Alleen aan de zuidkant, nabij boringen 2, 3 en 10,lijkt het bodemprofiel
recent te zijn verstoord. Er zijn geen vondsten van archeologische waarde gedaan.
Een intact podzolprofiel houdt in dat de zandgrond een lange periode ongestoord
is geweest, waardoor bodemvorming kon optreden. Voor de archeologie is dit van
groot belang, want eventuele vondsten of sporen kunnen danin situ aanwezig zijn.

De landschappelijke situering, gelegen op het hooggelegendekzandgebied van
de Formatie van Twente, in combinatie met de intacte opbouw van het bodempro-
fiel op een groot deel van het terrein, resulteert in de aanbeveling voor archeolo-
gische begeleiding bij verdere grondwerkzaamheden. Deze begeleiding geldt voor
het grootste deel van het terrein, terwijl ook bij de afbraakvan de huidige bebou-
wing waarnemingen dienen te worden gedaan om vast te stellenof de bebouwing
aldaar het bodemprofiel heeft verstoord. Gezien de huidige bebouwing, die geen
zware funderingen zal hebben, bestaat de mogelijkheid dat ook onder de huisjes en
opstallen de bodem nog intact aanwezig is. De aanbevolen bouwbegeleiding geldt
bij grondwerkzaamheden die dieper gaan dan ca. 50–60 cm beneden het maaiveld.
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Afbeelding 10.2 Boorpuntenkaart Hoogerheide (kaart H. Buitenhuis).

Gezien de verstoorde bodemopbouw van de zuidelijke rand vanhet terrein lijkt hier
geen verdere begeleiding noodzakelijk.

10.3 Huijbergen, St. Marie

W. Beex

Locatie Huijbergen, gem. Woensdrecht
Toponiem St. Marie
Kaartblad 49C
Coördinaten 84.875/383.375
Soort onderzoek AAO
Doel onderzoek onderzoek naar de zogenaamde ‘Zuydhoeve’, reeds

geı̈llustreerd op een kaart uit 1651, en de
eventuele aanwezigheid van sporen of vondsten van
archeologische waarde

Opdrachtgever Archeologisch Adviesbureau ‘Archeologic’
Datum 24 t/m 30 juli 2002

10.3.1 Inleiding

Ten zuiden van de dorpskern van Huijbergen is een woonwijk gepland op het ter-
rein van het voormalige Wilhelmietenklooster. Tijdens eenboor- en bureauonder-
zoek uitgevoerd door de firma Bilan, kwam de mogelijke locatie van de zogenaam-
de ‘Zuydhoeve’ op dit terrein naar voren. Deze boerderij staat reeds op een kaart
uit 1651 aangegeven. Verder trof men tijdens het boren op delen van het terrein
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een ongeschonden bodem aan en konden op enkele plaatsen vondsten onder het es-
dek worden gelokaliseerd. In overleg met de Provinciaal Archeoloog van Brabant,
dhr. M. Meffert, werd besloten tot het uitvoeren van een Aanvullend Archeologisch
Onderzoek (AAO) op het terrein.

10.3.2 Werkwijze

Op het terrein zijn vier proefsleuven van 4 m breed aangelegd, alle oostwest geo-
riënteerd. Van zuid naar noord bedroeg hun respectievelijke lengte 113, 140, 112
en 35 m. Het graven zelf ging gepaard met veel grondverzet, daar de onverstoorde
bodem in sommige delen van het terrein pas op meer dan 1,5 m onder het huidige
maaiveld tevoorschijn kwam.

10.3.3 Conclusie

Van de zogenaamde ‘Zuydhoeve’ is geen enkele indicatie gevonden, ondanks dat
de genoemde kaart uit 1651 (zie paragraaf 10.3.1) een locatie in het noordoosten
van het onderzoeksterrein suggereert. De huidige ‘Zuidhoeve’, de directe opvolger,
en de Zuidhoefdreef liggen echter tegenwoordig pal westelijk van het opgravings-
terrein. Dit kan er op wijzen dat de hoeve eerder in dat gebiedte verwachten valt.
Aan de oostzijde van het onderzoeksgebied, ongeveer 30 m in het aangrenzende
stuk bos, is wel een open plek van een kleine boerderij die hier tot halverwege de
20e eeuw heeft gestaan. Ook is er een klein Mariakapelletje,gemaakt van oude-
re bakstenen. Het kan zijn dat een voorganger van deze boerderij op de kaart is
aangegeven en verkeerd benoemd. In elk geval zijn er tijdensde opgraving geen
sporen van een laatmiddeleeuwse boerderij aangetroffen.

Het AAO laat heel duidelijk zien hoe grootschalig de ontginningen in het ge-
bied zuidelijk van Huijbergen waren. Omdat het in het geval van het onderzoeks-
gebied vooral ophogen betrof, is hierdoor de oorspronkelijke podzolbodem op vele
plaatsen goed bewaard gebleven. Van het merendeel van het terrein kan daarom
gezegd worden, dat het een zeer lage archeologische waarde heeft. Verder archeo-
logisch onderzoek is hier niet aan te bevelen.

Alleen in het noordoosten zijn enkele sporen aangetroffen,die vermoedelijk
tot een dichtbij gelegen erf of nederzetting behoren, daterend van vóór de ontgin-
ning. Het betreft een oud karrenspoor en twee paalsporen. Opgrond hiervan en
van het reliëf van de oorspronkelijke ondergrond kan daarom een kleine zone aan-
gegeven worden, waar archeologisch interessante sporen kunnen worden verwacht
(afb. 10.3). Het toekomstige beleid zal hier rekening mee moeten houden.
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Afbeelding 10.3 Interpretatiekaart Huijbergen (kaart W. Beex).



10.4 Waalwijk, Marijkestraat

B. Bijl

Locatie Waalwijk, gem. Waalwijk
Toponiem Marijkestraat
Kaartblad 44 H
Coördinaten 133.200/411.125
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek het bestuderen van de bodemopbouw en het inventariseren

van eventuele archeologische sporen
Opdrachtgever Centraal Bodemkundig Bureau
Datum 16 mei 2002

10.4.1 Inleiding

In het plangebied voor de uitbreiding van het verzorgingstehuis ‘Antoniushof’ aan
de Marijkestraat is een archeologische inventarisatie in de vorm van een booronder-
zoek uitgevoerd. De boringen zijn gezet door twee medewerkers van het Centraal
Bodemkundig Bureau (CBB) en de archeologische beschrijvingen werden gedaan
door ARC bv. Het onderzoeksterrein ligt ten oosten van het huidige verzorgings-
huis ‘Antoniushof’, tussen de Touwerij en de Marijkestraat. Tijdens het onderzoek
lag het terrein braak. Voorheen stond hier een ijzerwarenfabriek of -winkel (mond.
med. medewerker van het verzorgingstehuis). Het onderzoekis uitgevoerd op het
braakliggende terrein, maar volgens de planning wordt de parkeerplaats die grenst
aan de zuidzijde van dit terrein ook bij het plangebied betrokken. Ter plaatse van
deze parkeerplaats was echter geen archeologisch onderzoek ingepland en hierover
kan dan ook geen uitspraak over gedaan worden.

Geologisch gezien ligt Waalwijk op een oostwest georiënteerde dekzandrug
die ontstaan is in het Weichselien (de laatste ijstijd) en behoort tot de Formatie van
Twente. Hierop ligt een in het Holoceen gevormd veenpakket,ontstaan onder in-
vloed van zeespiegelstijgingen. Dit veen is (grotendeels)afgegraven. Het hoogste
punt van de zandrug ligt nu waar de Grotestraat is gesitueerd, ongeveer 200 m ten
noorden van het plangebied. In de diepere ondergrond, onderde dekzandafzettin-
gen, komen rivierafzettingen van de Rijn en de Maas voor in devorm van onder
andere rivierkleien.

Waalwijk is ontstaan in de 12e of de 13e eeuw n. Chr. tijdens veenontginnin-
gen. De stad is gesitueerd op de oostwest georiënteerde dekzandrug, op de plek
waar het veenpakket reeds afgegraven is. Vanaf het midden van de 13e eeuw wer-
den aan de huidige Grotestraat, het hoogste punt in de omgeving, huizen gebouwd
op deze dekzandrug. Gedurende de Middeleeuwen ontwikkeldehier zich lintbe-
bouwing en vanaf de late 14e eeuw was er sprake van versteendebebouwing. Dit is
relatief vroeg, mogelijk vanwege het verkrijgen van stadsrechten. Er is echter geen
sprake van stadsmuren of wallen. Oudere bewoningssporen zijn niet bekend, maar
het is zeer goed mogelijk dat op de top van het dekzand sporen van prehistorische
bewoning uit het Neolithicum (vanaf ongeveer 5300 v. Chr.) aanwezig zijn. Het
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zandgebied in de omgeving is namelijk bewoond geweest sindshet Neolithicum.
Van het onderzoeksterrein zijn geen archeologische meldingen bekend.

10.4.2 Werkwijze

Van zes boringen is de bodemopbouw bestudeerd en het sediment beschreven
(afb. 10.4). De boringen zijn verspringend ten opzichte vanelkaar in twee raai-
en van ieder drie boringen gezet, ongeveer om de 40 m. De boorraaien liggen circa
20 m uit elkaar. De boringen zijn gezet met behulp van een Edelmanboor (dia-
meter 10 cm) en met behulp van een zuigbuis. De minimale boordiepte was 2 m
beneden maaiveld. Eén boring kon slechts tot 1,50 m worden gezet, vanwege de
vele puinresten. Twee boringen zijn tot respectievelijk 3,20 en 3,70 m gezet. Zelfs
met een zuigbuis was dieper boren niet mogelijk. Naast het booronderzoek is een
oppervlaktekartering uitgevoerd, bestaande uit het inspecteren van de oppervlakte
van het terrein. Dit heeft geen resultaten opgeleverd, daarde bovengrond geheel
verstoord en opgebracht was.

10.4.3 Conclusie

Het terrein is tot ongeveer 1,50–2,00 m beneden maaiveld sterk verstoord. Tijdens
het onderzoek zijn in de dekzandafzettingen hieronder geenarcheologische indica-
toren aangetroffen. Zoals reeds vermeld (zie 10.4.1) kan voor de parkeerplaats die
aan de zuidzijde van het onderzoeksterrein grenst geen archeologische uitspraak
gedaan worden, daar dit terreindeel niet in het onderzoek was opgenomen. Arche-
ologisch vervolgonderzoek wordt, gezien de resultaten, niet aanbevolen

10.5 Woensdrecht, Dorpsstraat

B. Bijl

Locatie Woensdrecht, gem. Woensdrecht
Toponiem Dorpsstraat
Kaartblad 49 D
Coördinaten 79.300/382.750
Soort onderzoek AAI
Doel onderzoek het bestuderen van de bodemopbouw en het inventariseren

van eventuele archeologische sporen
Opdrachtgever Centraal Bodemkundig Bureau
Datum 30 juli 2002

10.5.1 Inleiding

Het onderzoeksgebied bestaat uit vier aaneengesloten percelen aan de Dorpsstraat,
nummers 41, 43, 45 en 49. De huidige bebouwing zal geheel plaatsmaken voor
de nieuwbouw van een woonzorgcomplex. De verstoringen van de ondergrond die
bij de bouwwerkzaamheden zullen plaatsvinden, concentreren zich voornamelijk
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Afbeelding 10.4 Boorpuntenkaart Waalwijk (kaart B. Schomaker).



op de plekken waar reeds een verstoring heeft plaatsgevonden. De huidige tuinen
zullen in de toekomst één grote tuin vormen met aangrenzend de parkeerplaats
van de zorgwoningen. Hiervoor zal de ondergrond waarschijnlijk niet tot op grote
diepte worden verstoord.

Geomorfologisch gezien ligt Woensdrecht en het aangrenzende Hoogerheide
op de rand van een Oud Pleistocene Rijn en Maas estuariene afzetting (riviermon-
ding beı̈nvloed door getijdestromingen). Deze afzetting bestaat onder andere uit
matig fijn zand, zeer fijn zand en klei: de Formatie van Waalre met laagpakketten
van Woensdrecht en Hoogerheide. Op deze afzettingen is op meerdere plaatsen
dekzand afgezet, bestaande uit zeer fijn zand: de Formatie van Twente. Het onder-
zoeksgebied ligt precies op de overgang van deze hoog gelegen oud-Pleistocene
rivierafzettingen naar de westelijk laaggelegen mariene (zee-)afzettingen. Deze
overgang vormt een soort klif waarbij het hoogteverschil maximaal ongeveer 40 m
bedraagt. Dit klif is waarschijnlijk ontstaan door marieneerosie tijdens het laatste
interglaciaal (Eemien). Op het terrein is sprake van een duidelijk waarneembaar
hoogteverschil richting het zuiden.

De archeologische verwachting van het onderzoeksterrein is volgens de Indi-
catieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW 2e generatie) laag. De nabij
gelegen hogere zandgronden hebben een hoge archeologischeverwachting. In de
landelijke archeologische database (ARCHIS) worden drie waarnemingen gemeld
in Woensdrecht. De waarnemingen bestaan uit aardewerkvondsten en paalgaten
uit de IJzertijd tot de Vroege Middeleeuwen en aardewerkfragmenten uit de La-
te Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Het onderzoeksterrein betreft dus de overgang
van de hoge zandgronden naar de lager gelegen mariene (klei)gronden en kan dus
wel degelijk een goede, strategische plek zijn geweest voorbewoning en andere
(pre)historische activiteiten. Hier zijn dus mogelijk sporen van menselijke activi-
teit in het verleden te verwachten.

10.5.2 Werkwijze

Op het onderzoeksterrein zijn in totaal veertien boringen gezet (afb. 10.5). Deze
boringen zijn verspreid over het terrein gezet om een juistealgehele indruk van
de bodemopbouw te kunnen krijgen. Vervolgens is de bodemopbouw per boring
beschreven en is gelet op de aanwezigheid van eventuele archeologische indicato-
ren zoals aardewerkfragmenten, houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, natuursteen,
verbrand leem en bot. Voor het boren is gebruik gemaakt van een verlengbare
Edelmanboor met een diameter van 10 cm. De boordiepte varieerde van onge-
veer 1,5 tot ongeveer 2,5 m beneden maaiveld. Het zand is gezeefd op een zeef
met een maaswijdte van 4 mm. Naast het boren is een oppervlaktekartering uit-
gevoerd, bestaande uit het aflopen van het gehele terrein en het inspecteren van
allerlei ontsluitingen waaronder molshopen. De vondstzichtbaarheid was matig tot
slecht vanwege de huidige begroeiing.

10.5.3 Conclusie

Het terrein kan verdeeld worden in twee delen: een deel met een redelijk tot vol-
ledig intact bodemprofiel en een deel waar de bodemopbouw geheel niet meerin
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Afbeelding 10.5 Boorpuntenkaart Woensdrecht (kaart B. Bijl).



situ aanwezig is. Tijdens het booronderzoek is een stuk bewerkt vuursteen aan-
getroffen. Of het een vondstin situ betreft is niet met zekerheid te zeggen, doch
het aantreffen van deze vuursteenkern kan wijzen op een in denabije omgeving
aanwezige vindplaats uit de steentijd.

De landschappelijke situering, op de overgang van een hoog gelegen zand-
gebied naar een laag gelegen marien (klei) gebied, in combinatie met de intacte
bodemopbouw in het centrale deel van het terrein en de vondstvan een bewerkt
stukje vuursteen resulteert in de aanbeveling voor een archeologisch vervolgonder-
zoek. Dit vervolgonderzoek, in de vorm van een archeologische bouwbegeleiding,
geldt voor het centrale deel van het plangebied, indien de bodemverstoring op dit
terreindeel dieper is dan 60 cm beneden het huidige maaiveld. Aanbevolen wordt
om deze bouwbegeleiding plaats te laten vinden in de eerste fase, het bouwrijp ma-
ken van het terrein na de sloop van de huidige bebouwing; dit om archeologische
verrassingen in het natraject te voorkomen. Indien tijdensde sloop van de hui-
dige bebouwing de bodem dieper dan 60 cm beneden huidig maaiveld verstoord
wordt, dient deze archeologische bouwbegeleiding reeds inde sloopfase plaats te
vinden. De duur van deze bouwbegeleiding zal afhankelijk zijn van de planning
van de bouwwerkzaamheden. Voor het overige deel van het terrein wordt geen
archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.
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11 Limburg
11.1 Maasbree, Breetse Peelweg

W. Beex

Locatie Maasbree, gem. Maasbree
Toponiem Breetse Peelweg
Kaartblad 58 B
Coördinaten 199.830/347.880
Soort onderzoek AAO
Doel onderzoek het bepalen van de aard en de kwaliteit van het

bodemarchief en de conservering van de bodem, waarbij
de belangrijkste vraag was er een Laat-Romeinse of
Merovingische nederzetting op het terrein aanwezig is

Opdrachtgever gemeente Maasbree
Datum 11 t/m 13 november 2002

11.1.1 Inleiding

De firma BAAC heeft aan het begin van de zomer van 2002 een Aanvullende Ar-
cheologische Inventarisatie (AAI) op het terrein aan de Breetse Peelweg te Maas-
bree uitgevoerd, in de vorm van een bureau- en booronderzoek. Aangezien men
daarbij aan de westzijde van het terrein archeologisch interessante artefacten aan-
getroffen heeft, was het advies van BAAC om nader onderzoek in de vorm van
proefsleuven plaats te laten vinden.

11.1.2 Werkwijze

Er zijn twee proefsleuven aangelegd, één sleuf van 150 m lang, ongeveer noordzuid
gelegen, en één sleuf van 100 m lang, haaks op de eerste sleuf. De positionering
van beide sleuven was zodanig gekozen, dat deze een deel van het hooggelegen
terrein bestreken en tegelijk door dat gedeelte gingen, waar BAAC op grond van
de boringen archeologische resten vermoedde. Tegelijkertijd kon rekening worden
gehouden met een verzoek van de gemeente Maasbree, om het terrein op die plaat-
sen te ontzien van grondverzet, waar men een voorzieningencomplex had gepland;
dit laatste om de ondergrond niet onnodig te verstoren. Hierbij moet nadrukkelijk
worden gesteld dat er geen concessies zijn gedaan aan de wijze waarop archeolo-
gisch onderzoek dient plaats te vinden.
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Afbeelding 11.1 Puttenkaart Maasbree (kaart B. Schomaker).

De sleuven zijn met een graafmachine verdiept. Daarbij werdde grond op de
overgang van de bouwvoor naar het onverstoorde vlak voorzichtig en vlaksgewijs
verwijderd, om geen archeologische overblijfselen te missen. Van de twee proef-
sleuven is telkens van één lange zijde het profiel gedocumenteerd. De grondsporen
in de sleuven zijn getekend, beschreven, gewaterpast en conform de eisen voor een
AAO voor de helft gecoupeerd, maar niet verder afgewerkt.

11.1.3 Conclusie

De aangelegde sleuven hebben geen aanwijzingen opgeleverdvoor de aanwezig-
heid van een grotere nederzetting of ander complex uit de Merovingische tijd (6e
en 7e eeuw n. Chr.). Ook zijn geen overtuigende restanten gevonden van oudere of
jongere archeologische perioden. Vermoedelijk zijn de overblijfselen, die tijdens
het booronderzoek van BAAC zijn gevonden, dan ook afkomstigvan één of hoog-
uit twee ontginningshoeves uit de Laat-Romeinse Tijd. Tegelijk laat de bodem zien
dat het overgrote deel van het terrein een recent ontgonnen heide is geweest, met
geringe landbouwactiviteiten van vóór de vorige eeuw. Alleen tegen de kant van
het beekdal aan heeft men vermoedelijk al in het verleden langere tijd geakkerd.
Op grond van dit alles kan worden gesteld dat binnen het plangebied van het sport-
terrein hooguit één of twee boerderijen te verwachten zijn, die overeenkomen met
het materiaal wat in de boringen van BAAC werd aangetroffen.De ligging van de-
ze plattegronden kan echter niet op grond van de proefsleuven en de boringen van
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BAAC bepaald worden. Het opzetten van een uitgebreider proefsleuvensysteem
om deze mogelijke overblijfselen alsnog te lokaliseren is op basis van de huidige
informatie niet opportuun. Het is daarom aan te raden om een bouwbegeleiding te
laten uitvoeren wanneer de fundamenten voor de gebouwen vanhet sportcomplex
worden aangelegd, of wanneer door andere graafwerkzaamheden de bovengrond
wordt verwijderd.
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