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Samenvatting 

In opdracht van dhr. H. Ekamper heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 

voor het zuidelijk deel van het perceel Dwarshaspel 12 te Zevenhuizen (gemeente Leek). De 

aanleiding van het onderzoek vormt het voornemen om een onlangs uitgegraven vijver te vergroten. 

Hierbij wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit waarschijnlijk nog niet eerder gebeurt is. 

Hierbij bestaat de kans dat binnen het plangebied aanwezige archeologische waarden worden 

verstoord. Een groot deel van de vijver is reeds aangelegd, zonder archeologisch vooronderzoek, 

omdat de initiatiefnemer zich niet bewust was van de noodzaak tot archeologisch bodemonderzoek. 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat de archeologische verwachting zich beperkt tot Het Laat-

Paleolithicum, Mesolithicum en mogelijk ook het Neolithicum. Hierbij gaat het om vindplaatsen nabij 

oevers bestaande uit resten van tijdelijke kampementen van jagers en verzamelaars. Indien ter 

plaatse met veen opgevulde beeklopen voorkomen, kunnen hierin ook organische materialen 

bewaard zijn gebleven zoals visfuiken of vaartuigen. Uit de archeologische vindplaatsen in de 

omgeving (binnen 1.500 meter ) beschreven vondsten in de omgeving blijkt dat in ieder geval de 

hogere gronden in gebruik zijn geweest. Langs het fossiele dal zijn in de omgeving nog geen vondsten 

bekend. Dit kan komen omdat er ook nog maar weinig onderzoek is gedaan. De verwachting is 

middelhoog. 

De kans dat in de nog te ontgraven 300 m2 een archeologische vindplaats aanwezig is, is maar klein. 

Daarvoor is het gebied te klein. Oftewel bij de toekomstige graafwerkzaamheden bestaat een heel 

kleine kans dat archeologische resten daadwerkelijk worden verstoord. Steentijd vondsten in een 

beekdal zijn zeldzaam. In veel gevallen wordt de grens voor een archeologisch veldonderzoek bij een 

dergelijke archeologische verwachting op een minimale verstoring van 1.000 m2 gelegd door het 

bevoegd gezag.  

Geadviseerd wordt om geen archeologische vervolgonderzoek uit te voeren bij het uitgraven van het 

resterende deel van de vijver. Als de vijver voltooid is heeft deze oppervlakte van 900 m2. Dit is ook 

nog onder de grens van 1.000 m2. Mochten bij de toekomstige graafwerkzaamheden nog 

archeologische resten worden aangetroffen, dan is met verplicht dat te melden. Dit kan bij de 

gemeente. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van dhr. H. Ekamper heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd voor het zuidelijk deel van het perceel Dwarshaspel 12 te Zevenhuizen (gemeente 

Leek). De aanleiding van het onderzoek vormt het voornemen om een onlangs uitgegraven 

vijver te vergroten. Hierbij wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit waarschijnlijk nog 

niet eerder gebeurt is. Hierbij bestaat de kans dat binnen het plangebied aanwezige 

archeologische waarden worden verstoord. Een groot deel van de vijver is reeds aangelegd, 

zonder archeologisch vooronderzoek, omdat de initiatiefnemer zich niet bewust was van de 

noodzaak van archeologisch bodemonderzoek.  

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een  archeologische 

verwachting  aan de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte archeologische 

waarden binnen het plangebied. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt aangegeven of 

en welk type archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is. De volgende onderzoeksvragen 

zullen in dit rapport aan de orde komen: 

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

plangebied ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

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

 Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA), versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011). 

1.3 Administratieve data 

Adres: Dwarshaspel 12 te Zevenhuizen  
Toponiem: Dwarshaspel 
Provincie: Groningen 
Gemeente: Leek 
Opdrachtgever: Dhr. H. Ekamper 
Contactpersoon bevoegd 
gezag: 
Contactgegevens: 

Gemeente Leek 
Mevrouw S. Veenhuizen 
tel: 0594-551515 
Gemeente Leek 
Postbus 100 
9350 AC Leek 

Coördinaten : 218.230/568.124 
218.266/568.116 
218.254/568.039 
218.219/568.047 

Oppervlakte: 2.800 m2 
Kaartblad: 
Onderzoekmeldingsnummer  

11F 
53999 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt 3,5 km ten zuiden van Zevenhuizen en 1,4 km ten noordwesten van Eén-

West (afb.1).  Het plangebied is het zuidelijk deel van het perceel Dwarshaspel 12 met een 

grootte van circa 70m x 35m. Het plangebied is in gebruik als grasland en een bestaande vijver 

met een oppervlakte van circa 600 m2. Dit gedeelte van de vijver is zonder archeologisch 

vooronderzoek reeds uitgegraven.   

 

Afbeelding 1: Ligging van het plangebied schaal 1: 20.000.1 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Het is de bedoeling om de bestaande vijver nog eens met circa 300 m2 te vergroten (zie afb. 2).  

                                                           
1
 Kadaster 2012 
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Afbeelding 2:Voorziene ontwikkeling op het perceel. 

3 Aardkundige gegevens 

Het plangebied is gelegen op het Drents plateau. Dit plateau wordt gekenmerkt door het 

voorkomen van keileem (Formatie van Drenthe, Laagpakket van Gieten) in de ondergrond. 

Deze keileem laag is afgezet onder het landijs in de voorlaatste ijstijd: ‘het Saalien’ tussen 

370.000 en 130.000 jaar geleden.2 Gedurende het smelten van het landijs in de warme periode 

die volgde: ‘het Eemien’ vond erosie van de keileem plaats en werden dalen gevormd. In de 

hierop volgende ijstijd: ‘het Weichselien’ tussen 115.000 en 11.755 jaar geleden, heeft door 

talrijke vries-dooi cycli nog veel erosie plaatsgevonden. Hierbij zijn de oorspronkelijke diepere 

dalen weer grotendeels opgevuld met sediment en vooral in de breedte verder uitgesleten.3  

Het plangebied ligt precies in zo’n erosiedal. Dit dal vormt de bovenloop van wat in het westen 

het Oud- of Koningsdiep wordt genoemd.  Naast de erosie van het keileem heeft er in het 

                                                           
2
 De Mulder e.a. 2003 & Berendsen 2004 

3
 Worst en Zomer 2011 
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midden en koudste deel  van het Weichselien, ook veel zandtransport door de wind 

plaatsgevonden. Dit vrijgekomen zand is vooral afgezet in de aanwezige laagten. Op de hogere 

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

aanzienlijk dunner of komt het keileem aan de oppervlakte voor.  Dekzand afzettingen worden 

gerekend tot afgezet het Laagpakket van Wierden  van de Formatie van Boxtel. Het plangebied 

ligt op een hoogte van circa 3,8 m + NAP, de woning op nr. 12 ligt op circa 4,9 + NAP en de 

hoogte (bruine kleur) ten noordwesten van het plangebied ligt op circa 6.2 + NAP (afb. 3).  

 

Afbeelding 3: Het plangebied geprojecteerd op het Actueel Hoogtebestand Nederland.4 

bodem 

Als gevolg van de stijgende temperatuur in het Holoceen kreeg Nederland te maken met een 

vochtiger klimaat. Voor het laaggelegen plangebied betekende dit een stijgende 

grondwaterspiegel. Mogelijk stroomde ter plaatse een kleine beek, maar omdat de locatie min 

of meer in het brongebied van het Koningsdiep ligt, kan ook sprake van veenvorming zijn 

geweest in een vroeg stadium van het Holoceen. 5 Op de bodemkaart worden voor de locatie 

tegenwoordig moerige eerdgronden aangegeven. Dit is een type bodem die ontstaat onder 

zeer natte omstandigheden. Hierdoor wordt organische stof slecht afgebroken en kan een 

moerige (venige) laag ontstaan.6 Voor het plangebied geldt dat de moerige laag waarschijnlijk 

een veenrestant is van een dikke veenlaag, die nog tot in de 19e eeuw in het plangebied 

aanwezig was. Langs de iets hoger gelegen randen van het dal komen veldpodzolgronden voor. 

                                                           
4
 www.ahn.nl    

5
 Worst en Zomer 2011 

6
 Boerma 1990 
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Door een relatief lagere grondwaterstand heeft langs de randen van het dal een beperkte 

mate podzolisatie (uit- en aanspoeling van humus) plaatsgevonden. 

Ten behoeve van grondverbetering is mogelijk grond opgebracht.  Op het AHN (zie afb. 3) zijn 

langs de zuidrand van het dal onregelmatigheden in de hoogtekaart te zien, die kunnen duiden 

op egalisatie.  

4 Historische situatie 

Uit oude kaarten blijkt dat de ontginning van het gebied rond 1850 wel op gang is gekomen, 

maar nog niet is afgerond (zie afb. 4). De eerste greppels zijn gegraven.  Het plangebied maakt 

deel uit van de “Ter Heils Veenen”. Te zien zijn  Allartsoog, de Zwarten schans en enkele rechte 

gegraven veenontginningsgreppels. 

 

Abeelding 4: plangebied (rood omrand) op een Topografische Militaire Kaart uit de periode 

1850-1864.7 

Op afbeelding 5 is het plangebied geprojecteerd op een Bonneblad uit 1928.8 Hierop valt te 

zien dat het hele gebied in cultuur is genomen. De hogere delen van het landschap zijn in 

gebruik als akker of heide en de lagere percelen, zoals het plangebied zijn in gebruik als 

grasland. Tot op heden is er in het plangebied niet veel veranderd in vergelijking met de 

situatie in 1928. 

                                                           
7
 Kadaster 1850-1864 

8
 Bonnenblad 1928 
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Afbeelding 5: Plangebied (rood omrand) op een Bonneblad uit 1928. 

5 Bekende archeologische waarden en vondsten 

Deze gegevens zijn afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE).  

Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

Nabij het plangebied zijn geen archeologische monumenten aanwezig. Op hoger gelegen 

gronden in de omgeving zijn de volgende AMK terreinen aanwezig. 

 AMK-terrein 6963 van archeologische waarde (geel op afb. 6) 
Circa 1,3km ten oosten van het plangebied zijn resten van een Celtic Field herkend op 
een luchtfoto uit 1950 van de Rijks Topografische Dienst. 

 AMK-terrein 6909 (zeer hoge archeologische waarde, rood op afb. 6) 
Op circa 1,8 km ten zuidwesten van het plangebied, bij Allartsoog, zijn op hogere 
gelegen gronden grafheuvels aangetroffen uit het Neolithicum en de Bronstijd.  

 AMK terrein 6962 (archeologische waarde, geel op afb. 6) 
Dit betreft de Ener- of Zwartendijksterschans gebouwd in de Tachtig jarige oorlog 
(1568-1648). 

Vindplaatsen 

Het archeologisch informatie systeem (ARCHIS) laat zien dat er op 700 meter ten noorden van 

het plangebied vuurstenen artefacten en een haardplaats uit waarschijnlijk het Mesolithicum 

zijn aangetroffen bij ontgrondingsactiviteiten (waarneming 238219). 
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Afbeelding 6: Informatie uit het ARCHIS. Het plangebied betreft onderzoeksmelding 53999. 

Onderzoeksmeldingen in Archis  

(blauwe nrs. op afb. 6) 

Op 170 meter ten westzuidwesten van het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd, 

hierin is aanbevolen om een booronderzoek te doen, vanwege de ligging op de rand van het 

fossiele beekdal (onderzoeksmelding 50583). Op 580 meter ten zuidoosten van het plangebied 

is eveneens geadviseerd om een booronderzoek uit te voeren (onderzoeksmelding 31075). De 

meldingen 38402 en 38405 geven informatie omtrent de resultaten van een uitgevoerd 

bureauonderzoek.  

Er zijn nog geen meldingen van booronderzoeken of gravend onderzoek bekend binnen een 

straal van 1500 meter. 

Archeologische verwachtingskaart 

De Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 

geeft voor het plangebied een middelhoge archeologische verwachting (roze zie afb 6). De 

gemeente Leek beschikt nog niet over een eigen archeologische verwachtingskaart. 

6 Archeologische verwachting 

Het plangebied is gelegen in de bovenloop van het Konings- of Oud diep. Het is niet bekend of 

er oeverzones of met veen opgevulde restgeulen van fossiele beeklopen binnen het 

plangebied aanwezig zijn.  
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Eventueel aanwezige oevers van beeklopen zijn kansrijke plaatsen voor het aantreffen van 

archeologische sporen van jachtkampen uit het Laat Paleolithicum, Mesolithicum en 

Neolithicum (afhankelijk van wanneer de veengroei begint). Archeologische resten kunnen 

bestaan uit vuurstenen werktuigen, haardkuilen, paalgaten, sporen van bewerking etc. Indien 

ter plaatse met veen opgevulde beeklopen voorkomen kunnen hierin organische materialen 

bewaard zijn gebleven zoals visfuiken of vaartuigen. 

Wanneer de veengroei begon is niet bekend, maar dit zou gezien de relatief lage ligging van 

het plangebied al tijdens het Mesolithicum kunnen zijn geweest. In het Neolithicum was het 

gebied vrijwel zeker begroeid met veen. Tijdens de veenbedekking en ook voor de periode na 

1850 geld een lage archeologische verwachting. 

De archeologische verwachting beperkt zich derhalve tot de oude, midden en mogelijk nieuwe 

Steentijd. Hierbij gaat het om oeversituaties en met veen opgevulde restgeulen met de kans 

op de aanwezigheid van archeologische resten van tijdelijke kampementen en jachtattributen 

van jagers en verzamelaars. Uit de beschreven vondsten in de omgeving blijkt dat in ieder 

geval de hogere gronden in gebruik zijn geweest. Langs het fossiele dal zijn in de omgeving nog 

geen vondsten bekend. Dit kan komen omdat er ook nog maar weinig onderzoek is gedaan. De 

verwachting is middelhoog. 

7 Conclusie en aanbevelingen 

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

plangebied ligt? Het plangebied ligt in het fossiele beekdal van het Konings- of Oud 

diep. Het is niet bekend of er restgeulen of oevers in het plangebied liggen uit de 

periode van voor de veengroei. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Indien zich oevers of 

met veen opgevulde restgeulen binnen het plangebied bevinden zijn resten te 

verwachten uit de periode Laat-Paleolithicum t/m Mesolithicum. Waarschijnlijk is het 

plangebied al in het Mesolithicum begroeid geraakt met veen, maar zeker is dit niet, 

dus worden ook vondsten uit het Neolithicum niet uitgesloten. 

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

In oeversituaties kan gedacht worden aan resten van jachtkampementen uit de 

steentijd. In met veen opgevulde restgeulen kunnen zich allerlei houtconstructies 

bevinden (visfuiken, aanleg plaatsen, vaartuigen etc.).De bodemopbouw is nog niet 

bekend, maar archeologische resten kunnen direct onder de bouwvoor voorkomen tot 

op enkele meters onder het maaiveld in fossiele geulen. 

 Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? 

Ter plaatse van de gegraven vijver is de bodem verstoord. Mogelijk is de bodem in het 

nog te graven deel van de vijver wel eens geploegd in het verleden. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

toekomstige graafwerkzaamheden? Bij de reeds uitgevoerde graafwerkzaamheden zijn 

eventueel intacte bodemlagen reeds weggegraven. De kans dat in de nog te ontgraven 

300 m2 een archeologische vindplaats aanwezig is, is maar klein. Steentijd vondsten in 

een beekdal zijn zeldzaam. In veel gevallen wordt de grens voor een archeologische 
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veldonderzoek bij een dergelijke archeologische verwachting op een minimale 

verstoring van 1.000 m2 gelegd door het bevoegd gezag. 

8 Selectieadvies 

Geadviseerd wordt om geen archeologische vervolgonderzoek uit te voeren bij het uitgraven 

van het resterende deel van de vijver. Ook voor het uitgraven van de gehele vijver werd de 

oppervlakte van 1.000 m2 niet gehaald, dus ook daarvoor zou geen vervolgonderzoek zijn 

aanbevolen.  
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