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Samenvatting 

In opdracht van Rombou heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Zuidzijde 28 te Gasselternijveenschemond 

(gemeente Aa en Hunze). Het voornemen is om binnen het plangebied een nieuwe 

ligboxenstal te realiseren. Het plangebied heeft een oppervlakte van in totaal circa 2500 m2. 

Het is de bedoeling om de stal in 2 fases te bouwen. Bij de voorziene nieuwbouw bestaat de 

kans dat archeologische resten in de bodem verstoord worden. In dit kader dient een 

archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen 

Archeologie, 2011). 

Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten uit het  laat 

paleolithicum en mesolithicum voorkomen in de top van dekzandafzettingen. Het plangebied 

ligt in een zone met een middelhoge archeologische verwachting. Uit het kaartbeeld van het 

AHN blijkt dat dit gebied dekzandkopjes en tussengelegen laagtes omvat. De archeologische 

vondsten uit de steentijd worden met name verwacht op min of meer sterk gepodzoleerde 

dekzandruggen. Het plangebied is  grotendeels gelegen in een laaggelegen gebied, met 

uitzondering van de noordwestzijde, die iets hoger lijkt te liggen. De archeologische 

verwachting wordt laag geacht , mogelijk met uitzondering van de noordwesthoek van het 

perceel. De ligging van het opgehoogde boerenerf zorgt hier voor een verstoring van het AHN 

beeld, waardoor toch gekozen is voor de uitvoering van een verkennend booronderzoek. Uit 

het uitgevoerde verkennend booronderzoek blijkt dat een uniforme bodemopbouw aanwezig 

is. Onder de bouwvoor ligt een dunne geroerde laag op een slecht ontwikkelde podzolgrond.  

Op basis van de relatief lage ligging en de slecht ontwikkelde podzolbodem wordt 

geconcludeerd dat de kans zeer klein is dat het plangebied in het laat paleolithicum of 

mesolithicum is gebruikt als kamp- of jacht plaats. Er worden geen archeologische resten 

verwacht. 

Aanbevolen wordt om het plangebied, voor wat betreft archeologie, vrij te geven voor de 

voorgenomen nieuwbouw van de ligboxenstal. 

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

gemeente Aa en Hunze. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie 

besluit nemen over deze aanbeveling. Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan 

op basis van de aard van de onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens 

graafwerkzaamheden alsnog archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop 

dat men bij bodem verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en 

grondsporen direct te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om onmiddellijk contact op te 

nemen met de Gemeente Aa en Hunze en de provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden, 

tel. 0592-365220/0622662601.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Rombou heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Zuidzijde 28 te Gasselternijveenschemond 

(gemeente Aa en Hunze). Het voornemen is om binnen het plangebied een nieuwe 

ligboxenstal te realiseren. Het plangebied heeft een oppervlakte van in totaal circa 2500 m2. 

Het is de bedoeling om de stal in 2 fases te bouwen. In eerste aanleg wordt een stal aan de 

voorzijde (noorden)  gebouwd waarna na een aantal jaren deze stal aan de zuidzijde wordt 

uitgebreid. Het plangebied ligt in een zone met een middelhoge archeologische verwachting. 

Bij de voorziene nieuwbouw bestaat de kans dat archeologische resten in de bodem verstoord 

worden. In dit kader dient een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Het onderzoek 

is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 (Centraal 

College van Deskundigen Archeologie, 2011). 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een  archeologische 

verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, historische- en 

archeologische gegevens. Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de 

bodemopbouw om een uitspraak te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van 

archeologische niveaus en of bodemverstoringen binnen het plangebied. Het booronderzoek 

toetst de uitkomsten van het bureauonderzoek. De volgende vragen staan bij het onderzoek 

centraal: 

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

plangebied ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

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

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

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

1.3 Administratieve data 

Adres: Zuidzijde 28 Gasselternijveenschemond  
Toponiem: Zuidzijde 28 
Kadastrale adres  Gasselte K 132  
Provincie: Drenthe 
Gemeente: Aa en Hunze 
Opdrachtgever: Rombou 
Contactpersoon Dhr. P. Smit 
bevoegd gezag: Gemeente Aa en Hunze 
Coördinaten: 255.859/557.275, 255.895/557.281, 255.915/557.214, 255.882/557.205 
Oppervlakte: 2.500 m

2
 

Kaartblad: 12H 
Onderzoekmeldingsnummer: 60839 
Onderzoeknr. 49074 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ten westen van de kern van Gasselternijveenschemond (zie afbeelding 1). 

Deze kern is ontstaan op de plek waar vroeger het tweede Dwarsdiep aansloot op de 

Gasselternijveenschemond, de vaart waarna het dorp genoemd is. Het plangebied zuidzijde 28 

ligt ten zuiden van deze voormalige vaart. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 

3.200 m2 en is in gebruik als grasland. Uit een kaart met gegevens van het Actueel 

Hoogtebestand Nederland blijkt dat de noordwestzijde van het  plangebied ligt op een hoogte 

van circa 4,5 m + NAP en de zuidoostzijde ligt op 4,3 m +NAP.1  

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Binnen het plangebied is de realisatie van een ligboxenstal voorzien. Hierbij worden kelders 

gegraven tot een diepte van 2 meter onder het peil. Het peil is niet het huidige maaiveld maar 

de maaiveldhoogte van het huidige erf, dat circa 80 cm hoger ligt dan het maaiveld ter plaatse 

van de nieuwe stal. De bodem zal dus circa 120 cm worden afgegraven.  

 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart (rode cirkel) .2 

 

 

 

                                                           
1
 http://ahn.geodan.nl/ahn/ 

2
 Kadaster 2012 
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

3.2 Aardkundige gegevens 

Gasselternijveenschemond maakt deel uit van de Drents-Groningse veenkoloniën. In deze 

gebieden is in de nieuwe tijd een dik pakket veen afgegraven. Na het verwijderen van het veen 

wordt het reliëf van het landschap weer bepaald door dekzandafzettingen, die lange tijd onder 

het veen hebben gelegen. Het dekzand is in verschillende fases  door de wind afgezet in de 

laatste ijstijd. Op een uitsnede uit de geologische kaart is te dat het plangebied ligt een grote 

vlakte met dekzandafzettingen aangegeven (code TW3). De arcering betekent dat er ten tijde 

van deze kartering nog een veenlaag met een dikte tussen de 10 cm en 1 meter aanwezig was.3 

Dekzand afzettingen worden tegenwoordig gerekend tot het Laagpakket van Wierden, die 

vallen binnen de Formatie van Boxtel.4  

 
Afbeelding 2. Uitsnede van de geologische kaart met daarop het plangebied geprojecteerd.5 

Binnen deze dekzandafzettingen is voor Nederlandse begrippen veel reliëf aanwezig. Dit reliëf 

is zichtbaar op een kaart gemaakt van gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN, zie afbeelding 3).6 Op deze kaart is zichtbaar dat het plangebied ligt in een geulvormige 

ondiepe laagte die ten oosten van de huidige boerderij van zuid naar noord slingert. Alleen de 

uiterste noordwestpunt van het plangebied lijkt wat hoger te liggen. Het beeld wordt helaas 

verstoord door de het huidige erf dat circa 80 cm hoger ligt dan het plangebied. Ten 

noordwesten en oosten van de ondiepe geul zijn hoger gelegen (circa 5 m + NAP) 

dekzandkopjes aanwezig.  

                                                           
3
 Rijks Geologische Dienst 1990 

4
 De Mulder 2003 

5
 Rijks Geologische Dienst 1990 

6
 AHN 1 1997-2003 
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Op vijfhonderd meter ten westen van het plangebied bevindt zich een meer uitgesproken 

hoogte in het landschap (circa 5,5 m + NAP). Direct ten noorden ligt een laagte waar het 

maaiveld op circa 4,0 m +NAP ligt. 

Afbeelding 3. Plangebied geprojecteerd op een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland met ARCHIS-waarnemingen. 

Bodem (zie afbeelding 4 ) 

Het plangebied bevindt zich in een zone waar veengronden met een koloniaal dek op zand zijn 

gekarteerd. Het zand begint ondieper  dan 120 cm en heeft geen humuspodzol (code 

U120nr109).7 Ten zuiden en noorden (roze kleur) bevinden zich moerige eerdgronden met een 

veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag op zand. De bodemgesteld is na deze kartering 

als gevolg van bodembewerking en het oxideren van veengrond waarschijnlijk weer sterk 

gewijzigd. Om de bodem geschikt te maken voor hoogproductief grasland of maïsland zijn vele 

stukken grond reeds gemengwoeld en gediepploegd. Hierbij worden de bodemlagen die 

zorgen voor waterstagnatie zoals veenlagen en sterk verdichte podzolgronden doorsneden en 

omgewerkt. Dit is desastreus voor eventuele mesolithische (midden steentijd) vindplaatsen in 

het gebied. 

                                                           
7
 Alterra 1960-1995 
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Afbeelding 4. Bodemkaart van Gasselternijveenschemond en omgeving, inclusief 
archeologische waarnemingen.8 

3.3 Historische situatie 

Gasselternijveenschemond wordt voor het eerste genoemd in 1855 en is van oorsprong de 
naam van de vaart die tot in de jaren ‘60 van de vorige eeuw ten noorden van het plangebied 
lag. Dit kanaal mondde bij Stadskanaal uit in een hoofdkanaal. Gasselternijveenschemond is 
een veenkolonie ontstaan na aanleg van het kanaal rond 1819.9 Op een kaart uit de periode 
1819-1829 blijkt dat het plangebied nog uit veen bestaat, maar dat reeds ontginningsgreppels 
zijn gegraven om het veen te ontwateren (niet afgebeeld).10 Op de kadastrale minuutkaart uit 
1811-1832 liggen langs de vaart ten oosten van het plangebied al enkele 
woningen/boerderijen.11 Op de veldminuut uit 1854 komen op regelmatige afstand van elkaar 
boerderijen voor en ligt het plangebied in de ‘Kleine Compagnie” (zie voorblad). Op een kaart 
uit 1900 is te zien dat de bebouwing in de noordwesthoek van het perceel ligt. Vanuit het 
kanaal lopen brede watergangen het land in en aan de kanaalzijde bevinden zich bruggetjes of 
dammen. (zie afbeelding 5).12 Tot 1960 blijft deze situatie min of meer onveranderd. Tussen 
1960 en 1970 wordt een begin gemaakt met het dempen van het kanaal en ook met het 
dempen van de vele zijsloten.13 De huidige stal is op een kaart van 1991 nog niet ingetekend en 
is van latere datum. 

                                                           
8
 Alterra 1960-1995 

9
 Berkel en Samplonius 2006 

10
 Versfelt en Schroor 2005 

11
 Kadasterkaart minuutplan 1832 

12
 Bureau voor Militaire Verkenningen 1900 

13
 Kadaster 1960, 1970 en 1991 
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Afbeelding 5. Plangebied geprojecteerd op een kaart uit 1900 met archeologische 
waarnemingen.14 

3.4 Archeologische gegevens 

Archeologisch gezien maakt het gebied deel uit van de Hunzevlakte, zoals beschreven in een 

studie van Groenendijk uit 1997 voor het groninger deel  (ten noorden van Stadskanaal) van de 

veenkoloniën.15 Uit deze studie is gebleken dat de Hunzevlakte met zijn talloze dekzandruggen 

en depressies tussen 9.400 en 9.000 BP(= Before Present=voor heden) resp. 8.500 en 7.300 BP 

herhaaldelijk bezocht is door jagers en verzamelaars en vooral in de 2e fase behoorlijk in trek 

was. Gedetailleerd onderzoek is helaas nog nauwelijks uitgevoerd en de meeste 

waarnemingen bestaan vooralsnog uit door middel van velkarteringen gevonden 

vondstcomplexen van bewerkt vuursteen.16 Uit ARCHIS (Archeologisch Informatie Systeem) 

blijkt dat ook nabij het plangebied diverse vondsten van bewerkt vuursteen zijn gedaan. De 

ligging van deze waarnemingen met nummers zijn weergegeven op diverse afbeeldingen. 

Op afbeelding 3 is de te zien dat de waarnemingen buiten de laagst gelegen geulvormige 

patronen en zich op de wat hogere gronden liggen.  

Archeologische Monumentenkaart , waarnemingen en vondstmeldingen 

In de nabijheid van het plangebied komen geen archeologische monumenten voor. De 

waarnemingen die zijn gedaan zijn de onderstaande tabel  beschreven. Het betreffen allen 

vuursteenvondsten uit het laat paleolithicum en mesolithicum. 

                                                           
14

 Bureau Militaire Verkenningen 1900 
15

 Groenendijk 1997 
16

 Groenendijk 1997. 
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waarneming Vondsten  periode vondstomstandigheden 

239610 6 vuurstenen afslagen  
en 3 brokjes 

Onbekend op basis 
van geologie steentijd 

veldkartering 

239619 19 afslagen, 1 brok, 5 
klingen  

Laat paleolithicum en 
mesolithicum 

veldkartering 

239618 1 slijpsteen van 
zandsteen/kwartsiet 

Mesolithicum? onbekend 

239622 33 brokken, 23 kling, 4 
brokken kwartsiet, 110 
afslagen, 7 kernen 

Mesolithicum veldkartering va akkerland 

239554 5 afslagen, 1 kling, 2 
brokken 

Mesolithicum veldkartering 

239598 8 brokken, 3 klingen, 1 
kern en 30 afslagen 

meslithicum veldkartering 

239597 1 steker, 2 A-spitsen, 1 
D-spits, 1 kling, 333 
afslagen, 4 schrabbers, 
6 kernen,  165 brokken, 
1 spits, 20 klingen 

Mesolithicum Onbepaald, vermoedelijk 
veldkartering 

 

Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 6) 

 

Onderzoeksmel
ding 

locatie Type onderzoek Resultaat Conclusie 

46435 Baptisterkade 40 
Gasselternijveen 

Booronderzoek  Onder een veenlaag is een C-
horizont aangetroffen of 
slechts een dunne podzol. Er 
zijn geen indicatoren 
aangetroffen. 

Geen 
vervolgonderzoek 

59933 Gasselternijveen booronderzoek Nog niet bekend - 

42931 Diverse locaties booronderzoek Niet relevant voor de locatie - 

21394 NAM leiding Booronderzoek onbekend Geen 
vervolgonderzoek 
leiding verlegd naar 
de Hondsrug 
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Afbeelding 6. Onderzoekmeldingen nabij het plangebied (rood).17 

Archeologische beleidskaart 

De archeologische beleidskaart van de gemeente Aa en Hunze geeft voor het plangebied een 

middelhoge archeologische verwachting. Het beleid is dat bij ingrepen groter dan 1.000 m2 en 

dieper dan 30 cm –mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd.18  Een 

uitsnede van de archeologische beleidskaart is opgenomen in afbeelding  7. 

                                                           
17

 Archis 2012 
18

 Van Putten e.a. 2011 
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Afbeelding 7. Plangebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente Aa en 
Hunze.19Legenda: bruin= hoge verwachting; lichtbruin=middelhoge verwachting; licht geel = 
lage archeologische verwachting; blauw zijn depressies met een hoge verwachting voor 
organische resten en mogelijke offervondsten. 

4 Archeologische verwachting 

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

van dekzandafzettingen. Het blijkt dat het gebied bezocht is in de perioden laat paleolithicum 

en mesolithicum. In de loop van het Holoceen is het plangebied grotendeels verdwenen onder 

een veenlaag. Op basis van de beleidskaart wordt de kans middelhoog geacht. Uit het 

kaartbeeld van het AHN blijkt dat gebied met een middelhoge verwachting allerlei 

dekzandkopjes en tussengelegen laagtes omvat. De archeologische vondsten uit de steentijd 

worden met name verwacht op uitgesproken dekzandruggen of kopjes nabij laagten. 

Vooralsnog zijn alle mesolithische vondscomplexen in de Hunzevlakte op min of meer sterk 

gepodzoleerde dekzandruggen.20 Het plangebied is  grotendeels gelegen in een laaggelegen 

gebied, met uitzondering van de noordwestzijde die iets hoger lijkt te liggen. De verwachting 

wordt laag geacht , mogelijk met uitzondering van de noordwesthoek van het perceel. De 

ligging van het opgehoogde boerenerf zorgt hier voor een verstoring van het AHN beeld.  

                                                           
19

 Van Putten e.a. 2011 
20

 Groenendijk 1997 
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Er worden geen sporen uit de nieuwe tijd verwacht, omdat de bebouwing altijd ten 

noordwesten van het plangebied gestaan heeft.  

 

Bodemverstoring 

Na veenafgravingen vanaf 1850 is het plangebied in gebruik genomen als grasland en als akker. 

Ten behoeve hiervan is de bodem van het plangebied waarschijnlijk omgespit om de rest van 

het veen te mengen met de daaronder gelegen zandlagen. Uit informatie van de landeigenaar , 

dhr. W. Vedder, wordt aangenomen dat het perceel nog niet is gediepploegd of gemengwoeld. 

5 Verkennend booronderzoek 

Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 23 januari 2014 door L.C. Nijdam (senior 

prospector). 

5.1 Methode 

Er is een veldinspectie gedaan waarbij is gelet op reliëf en het voorkomen van molshopen of 

andere bodemontsluitingen waar mogelijk waarnemingen konden worden gedaan. 

Verspreid in het plangebied zijn 6 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7 

cm. Er is gestreefd om tot minimaal 30 cm in de C-horizont te boren. De opgeboorde grond is 

lithologisch beschreven conform de NEN 5104.21 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn 

beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.22 De archeologische 

belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.23 

 

Afbeelding 8. Ligging van de boorpunten. 

                                                           
21

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
22

 Bakker en Schelling 1989 
23

 Bosch 2007 
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5.2 Resultaten en interpretatie 

Veldinspectie 

Bij de veldinspectie zijn geen bijzonderheden aangetroffen.  

Verkennend booronderzoek 

De boorlocaties zijn aangegeven op afbeelding 8. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. 

Boring 1 is geplaatst in de houtwal waar het maaiveld circa 60 cm hoger was dan in het 

belendende weiland waarin de overige boringen zijn gezet. In boring 1 is dit duidelijk 

geworden door een opgebrachte laag van circa 35 cm dik en is ook de ondergelegen 

voormalige bouwvoor dikker. De bouwvoor in de boringen 2 t/m 6 bestaat uit sterk humeus 

zand of sterk zandig veen (boring 3). Onder de bouwvoor komen rommelige lagen voor die in 

de boringen 1 t/m 4 scherp overgaan in een Bh- horizont en in de boringen 5 en 6 in een C-

horizont. De Bh horizont gaat scherp over in de onderliggende C-horizont. Het ontbreken van 

Bs en BC horizonten zoals deze wel vaak worden aangetroffen op de hogere zandruggen en 

koppen is kan een aanwijzing zijn dat deze Bh horizont pas na veraarding van het veen is 

gevormd. Deze dient dan geïnterpreteerd te worden als een organische-B-horizont van een  

veenpodzolgrond.24 

Boring Opgebracht Bouwvoor/geroerde 
laag 

Bh horizont C-horizont 

1 0-35 35-70 70-85 85-120 

2  0-30 30-45 45-100 

3  0-45 45-55  

4  0-40 40-55 55-100 

5  0-35  35-100 

6  0-45  45-100 

 

Archeologische indicatoren 

Bij het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.  

                                                           
24

 Groenendijk1997. 
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6 Conclusie  

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

plangebied ligt?  

Uit het onderzoek is gebleken dat het plangebied ligt in een van oorsprong laaggelegen 

zone in het dekzandlandschap van de Hunzevlakte. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

Op basis van het bureauonderzoek gold een lage archeologische verwachting, met 

uitzondering van de noordwestzijde van het plangebied wat mogelijk van oorsprong 

wat hoger gelegen zou zijn geweest. Het AHN gaf hier geen duidelijkheid over. 

Het ontbreken van een goed ontwikkelde podzolgrond maakt de kans op het 

aantreffen van archeologische resten zeer klein is. 

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

Niet van toepassing. 

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

De bodemverstoring is beperkt tot circa 35 tot 55 cm-mv.  

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Er worden geen archeologische waarden verwacht. Deze worden dus ook niet 

bedreigd. 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Nee, een archeologisch vervolgonderzoek is niet nodig. 

7 Aanbeveling/Selectieadvies 

Op basis van de resultaten van het bureau- en verkennend booronderzoek wordt aanbevolen 

het terrein voor wat betreft de archeologie vrij te geven voor de voorziene nieuwbouw van 

een ligboxenstal. 

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

gemeente Aa en Hunze. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie 

besluit nemen over deze aanbeveling. 

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem 

verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de 

Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt 

aangeraden om contact op te nemen met de Gemeente Aa en Hunze en de Provinciaal 

archeoloog Wijnand van der Sanden, tel. 0592-365220/0622662601.  
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OAGB.175 Zuidzijde 28boorstaten

projectnummer

OAGB.175
blad

1/2
locatie

Gasselternijveenschemond
opdrachtgever

Rombou
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Zuidzijde 28

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 1 (120cm) datum: 19-03-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig; wortels; geroerd; . --

35
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
Wortels matig. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens .

--
70

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
Bh horizont .

--85

Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; C horizont; dekzand .

--
120

50cm

100cm

(1:50)

Boring 2 (100cm) datum: 19-03-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, sterk humeus.
Zwart-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; geroerd; .

--
20

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
Wortels zwak, Plantenresten zwak.
zandmediaan matig fijn; .

--30

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
Wortels matig. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; .

--45

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. Wortels zwak.
zandmediaan matig fijn; C horizont .

--60

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

--

100

50cm

100cm

(1:50)

Boring 3 (100cm) datum: 19-03-2014

Boormeester: LC Nijdam

Veen, sterk zandig. Zwart. scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--
20

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. Wortels matig.
scherpe ondergrens; vlekken donker bruin;
geroerd; .

--30

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens; geroerd; .

--45

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens
Bh horizont .

--55

Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont .

--

100

50cm

100cm

(1:50)

Boring 4 (100cm) datum: 19-03-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, sterk humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .

--
20

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs. scherpe
ondergrens; vlekken licht grijs; geroerd; .

--35

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; geroerd; .

--40

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens; .

--55

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan zeer
fijn; C horizont dekzand .

--

100
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projectnummer

OAGB.175
blad

2/2
locatie

Gasselternijveenschemond
opdrachtgever

Rombou
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Zuidzijde 28

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring 5 (100cm) datum: 19-03-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, sterk humeus.
Zwart-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor .

--
20

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
scherpe ondergrens; vlekken; geroerd; .

--35

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. Wortels zwak.
scherpe ondergrens; C-horizont dekzand.

--
60

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont .

--

100

50cm

100cm

(1:50)

Boring 6 (100cm) datum: 19-03-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Zwart-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor .

--
35

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; vlekken donker
grijs; geroerd; .

--45

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

--

100
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