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Samenvatting 

In opdracht van Roobeek advies heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd voor de locatie Hoofdweg  West 70a te Nieuwolda (Gemeente Oldambt). De 

aanleiding van het onderzoek is de bouw van een woning (102 m2) met een werkplaats (56 

m2). Bij de bouw van de woning wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit mogelijk nog 

niet eerder gebeurd is. Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. 

Uit de archeologische beleidskaart van de gemeente Oldambt blijkt dat het plangebied ligt 

binnen een locatie die is aangemerkt als zijnde een historische kern (WR-a2 gebied). Uit de 

beleidsnota van de gemeente Oldambt blijkt dat in deze gebieden archeologisch onderzoek 

verplicht is bij ingrepen groter dan 100 m2.  

 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied ligt op een voormalige kwelderwal, 

nabij de stroomgeul, van de Termunter Ee, die gevormd is vanaf de ijzertijd tot aan de 

bedijking in de late middeleeuwen. Deze kwelderwal vormde een barrière voor de Dollard, 

waardoor deze zich niet verder naar het noordwesten kon uitbreiden. De bodemopbouw in 

het plangebied bestaat naar verwachting uit opgebrachte grond (30 cm) op een voormalige 

bouwvoor (30 cm) op een Dollard-kleilaag (dikte onbekend) op afzettingen behorende tot de 

oude kwelderwal. Er is een kans dat er ter plaatse bewoning heeft plaatsgevonden op de oude 

kwelderwal in de late middeleeuwen of daarvoor. De kans wordt middelhoog geacht. Er 

worden op basis van oude kaarten geen archeologische resten uit de nieuwe tijd, na de 

Dollard-overstromingen, verwacht.  

Ter plaatse van de bouwput van de woning met een oppervlakte van 102m2 met een diepte 

van 90 cm-mv kan een eventueel archeologisch niveau bereikt worden. De kans dat hierbij 

archeologische resten verstoord worden, wordt gezien de beperkte omvang van de 

graafwerkzaamheden en de middelhoge archeologische verwachting, klein geacht. 

 

Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek te doen.  

 

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier 

aangegeven adviesgebied, wettelijk verplicht is om eventuele (toevals)vondsten en 

grondsporen te melden bij de Minister van OC&W (Monumentenwet  1988, artikel 53 ). Het 

rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd naar de lagere overheden. In dit geval wordt 

aangeraden om in dergelijke gevallen contact op te nemen met de gemeente Oldambt. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Roobeek advies heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd voor de locatie Hoofdweg West 70a te Nieuwolda (Gemeente Oldambt). De 

aanleiding van het onderzoek is de bouw van een woning met een werkplaats. Bij de bouw 

wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is. Eventuele 

archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Uit de archeologische beleidskaart 

van de gemeente Oldambt blijkt dat het plangebied ligt binnen een locatie die is aangemerkt 

als zijnde een historische kern (WR-a2 gebied). Uit de beleidsnota van de gemeente Oldambt 

blijkt dat in deze gebieden archeologisch onderzoek verplicht is bij ingrepen groter dan 100 m2.  

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

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.3.1  

1.3 Administratieve data 

Adres/toponiem: Locatie Hoofdweg 70a  
Kadastrale nrs.  Nieuwolda  
Provincie: Groningen 
Gemeente: Oldambt 
Opdrachtgever: Roobeek Advies  
bevoegd gezag: Gemeente Oldambt 
Coördinaten: 260.342/584728  

260.376/584.738  
260.368/584.766 
260.324/584.811 

Oppervlakte: circa 1.300 m
2
 
 
 

Kaartblad: 8C 
Onderzoekmeldingsnummer: 63079 
Onderzoeksnr. 50962 

 

 

 

                                                           
1
 Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ten zuidwesten van Nieuwolda op enige afstand ten oosten van de 

Hoofdweg West. Het perceel is momenteel braakliggend. Het maaiveld van het plangebied ligt  

rond 0,05 - NAP. De landbouwgronden ten oosten en zuiden van het plangebied liggen lager 

op circa 0,35 m- NAP. 2 

 
Afbeelding 1. Ligging van het plangebied(paars omlijnd) op een topografische kaart.3 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Het is de bedoeling om op het perceel een woning met werkplaats te realiseren (zie afbeelding 

2). De woning wordt 12m x 8,5 m = 102 m2 waarbij de bodem tot circa 90 cm –mv wordt 

ontgraven. De werkplaats wordt 8m x 9m = 56 m2, waarbij de bodem tot circa 35 cm-mv wordt 

ontgraven. De bodemverstoring bestaat verder uit het aanbrengen van heipalen en er zal ter 

plaatse van de oprit een sleuf worden gegraven in verband met de aanleg van riolering, kabels 

en leidingen. 

Een deel van de werkplaats is ter plaatse van een nog te dempen sloot voorzien. 

                                                           
2
 Actueel Hoogtebestand Nederland 2007-2012 

3
 Kadaster 2012 
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Afbeelding 2. De voorziene bebouwing en ontgraving op het perceel.4 

 

                                                           
4
 VDP architecten 2014 

Woonhuis 

12m x 8,5m 

ontgraven tot 

90 cm-mv 

Werkplaats 

8m x 9m 

ontgraven tot 

35 cm-mv 
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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 

Een recente studie naar de ontstaansgeschiedenis van het Dollardlandschap heeft een aantal  

Paleogeografische kaarten opgeleverd die een goed beeld geven van het landschap ter plaatse 

van het plangebied vanaf de midden-ijzertijd circa 500 v. Chr. Vóór de veengroei begon lag het 

gebied in een smal getijdenbekken dat in het zuidwesten overging in een beekdal.5 Al vóór de 

midden-ijzertijd (500 v. Chr.) werd het gebied bedekt met veen. Ter plaatse van het plangebied 

is op basis van de latere kreekvorming een veenbeek gereconstrueerd. Deze veenbeek groeide 

als gevolg van de stijgende zeespiegel, al in de Romeinse tijd, door erosie van getijdenwerking 

uit tot een aanzienlijke getijdenkreek (zie afbeelding 3a). Langs deze kreek ontwikkelden zich, 

gedurende de Romeinse tijd, vroege- en volle middeleeuwen, oevers en vormden zich 

kwelderruggen, die plaatselijk onderbroken werden door zijgeulen (zie afbeelding 3b). Op 

enige afstand van de geul lagen de kwelders. Rond de 12e en 13e eeuw vond bedijking van de 

Eems plaats. Hierdoor stopt de natuurlijke sedimentatie en erosie in de kreek. Het plangebied 

ligt op een kwelderwal van de kreek, nabij de stroomgeul. 

 
Afbeelding 3a: Paleogeografische kaart van het plangebied rond 100 na chr.6 

                                                           
5
 Vos e.a. 2011 

6
 Vos en knol 2011, aangepast 2013 
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Afbeelding 3b. Paleogeografische kaart van 1250 na Chr.7 

 
Afbeelding 3c. Paleogeografische kaart van 1500 na Chr.8 

Bij dijkdoorbraken van de Eems in de 15e eeuw ontstond eerst het oostelijke deel van de 

Dollard (zie afbeelding 3c, uiterst rechts op de kaart). Tussen 1500 en 1550, vermoedelijk in 

1509, ontstond de westelijk tak van de Dollard die het veen erodeerde tot aan het kleilichaam 

van de kreek (Termunter Ee) waarop het plangebied ligt (zie afbeelding 3d). Klei is 

erosiebestendiger dan veen, waardoor de uitbreiding van de Dollard door het kleilichaam van 

de kreek een halt werd toegeroepen. Dorpen, kloosters en  boerderijen, die lagen op het veen 

of op de laaggelegen kwelders ten oosten van de kwelderwal werden verlaten en verdwenen 

in de Dollard.  

 

                                                           
7
 Vos en knol 2011, aangepast 2013 

8
 Vos en knol 2011, aangepast 2013 
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Afbeelding 3d. Paleogeografische kaart van het gebied rond 1550 na Chr.9 

Afbeelding 3e. Legenda bij de paleogeografische kaarten 3a t/m 3d. 

Op een hoogtekaart op basis van het AHN (= Actueel Hoogtebestand Nederland) is het 

onderscheid tussen de hoog opgeslibde Dollard-klei ten zuiden en oosten van het plangebied 

en de laaggelegen klei- op veen gronden ten noorden en westen van het plangebied duidelijk 

te zien. Binnen de Dollard-afzettingen zijn de hoogteverschillen tussen de verschillende 

polders op het AHN goed zichtbaar. De jongere polders in het oosten zijn hoger opgeslibd dan 

de oudere westelijk gelegen polders (zie afbeelding 4).  

 

                                                           
9
 Vos en knol 2011, aangepast 2013 
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Afbeelding 4: Hoogtekaart van de omgeving van het plangebied (paars).10 

Afbeelding 5. Het plangebied (paars) op een bodemkaart.11 

                                                           
10

 Actueel Hoogtebestand Nederland 2007-2012 (AHN 2) 
11

 Alterra 1965-1995 
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De bodem in het plangebied bestaat uit kalkarme poldervaaggronden in klei (code Mn86C1-V) 

(zie afbeelding 5). In het noordwestelijke gedeelte van de kaart komen veengronden voor. 

 

Uit boorgegevens van het Dinoloket blijkt dat ten westen van het plangebied onder een 

kleilaag van circa 1 meter een dikke veenlaag ligt. In de boringen in de directe nabijheid ten 

noorden, oosten en zuiden van het plangebied is de kleilaag met een dikte van minimaal 4,90 

meter aanzienlijk dikker. De verwachting is dat het bovenste gedeelte van de kleilaag bestaat 

uit de Dollard overstromingsafzettingen en dat ergens een overgang zit naar het kleilichaam 

van de oude kwelderwal. In boring B08C0704 is op 170 cm –mv een overgang naar zwak 

humeuze klei aangetroffen. Dit zou een dergelijke overgang kunnen zijn. In boringen B08C0748 

en B08C0705 ontbreekt dit verschil of is hier bij de beschrijving niet op gelet. 

 
Afbeelding 6. De ligging van de boringen waarvan het resultaat is bestudeerd in deze 
rapportage. 

Boring klei veen zand 

B07H1016 0-110 2,25-6,90 6,9-7,15 

B08C0748 0-490 4,90-5,0  

B08C0704 0-170 klei matig en sterk siltig 
170-500 klei sterk siltig, zwak humeus 

  

B08C0705 0-120 opgebracht 
120-500 klei matig siltig en zandig 

  

Tabel met samenvatting van de boorgegevens uit het Dinoloket.12 

                                                           
12

 Dinoloket 2014 
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Afbeelding 7. Inpolderingsdijken ten zuiden van Nieuwolda.13 De bruingrijze dijk ten westen van 
Nieuwolda is gereedgekomen in 1597 en de blauwe dijk ten oosten van Nieuwolda is 
gereedgekomen in 1626.  

In afbeelding 7 zijn bekende dijken ingetekend en is het jaartal van aanleg erbij gezet. 

Opvallend op deze kaart is het ontbreken van een dijk aan de noordzijde ter plaatse van 

Nieuwolda. Zoals uit de paleogeografische kaarten bleek lag de Hoofdweg op een voormalige 

kwelderwal gevormd door de Termunter Ee en waarschijnlijk nog hoger opgeslibd door 

afzettingen vanuit de Dollard. Een lage dijk is mogelijk voldoende geweest om overstromingen 

te voorkomen. 

3.3 Historische situatie 

Algemene situatie tekst overgenomen van de beleidsnota van de gemeente 

Nieuwolda heette aanvankelijk Midwolderhamrik, dat wel betekend ‘het buitengebied van 

Midwolda’. Door het ontstaan van de westelijke Dollardarm werd Midwolder-hamrik 

gescheiden van het moederdorp. Bij Nieuwolda stond in de 13e eeuw het klooster 

Menterwolde ofwel Campus Silvae. Dit klooster werd al in 1299 verlaten vanwege 

wateroverlast.14 In de late middeleeuwen waren er langs de kustlijn en de rivier de Eems 

dijken/kaden aangelegd om zeewater buiten te houden. Dat deze dijken hun zware taak niet 

aankonden werd aan het eind van de middeleeuwen duidelijk. De zeedijk die in 1454 was 

aangelegd tussen de Punt van Reide naar Finsterwolde in de westelijke Dollardboezem, was 

niet bestand tegen het geweld. Ook dijken die in de eerste helft van de 16e eeuw werden 

aangelegd, konden het niet bolwerken. Rond de westelijke boezem hebben de dorpelingen 

vanaf 1542 de Oude Dijk aangelegd. De dijk werd rond 1545 voltooid en liep van Fiemel over 

Nieuwolda, Nieuw-Scheemda, Scheemda en Midwolda naar Finsterwolde. 

                                                           
13

 Venema 1850 
14

 Gemeente Oldambt 2010 



ArGeoBoor rapport 1310: Nieuwolda, Hoofdweg 70a 
Opdrachtgever: Roobeek advies. 13 

In 1597 kon de diepe inham afgesloten worden met de Ol-Diek, die tussen Scheemderzwaag 

en het Westeind van Nieuwolda werd aangelegd. Daarna werd de westelijke boezem steeds 

verder ingedijkt. 

 

 
Afbeelding 8. Westelijk deel van Nieuwolda op een kleine uitsnede van de Beckeringhkaart uit 
1781.De pijl wijst naar de ligging van het plangebied. 

 
Afbeelding 9. Plangebied op de minuutplan uit 1811-1831.15 

Uit een kaart van 1781 is te zien dat er langs de dijk en langs het water bebouwing voorkomt 

(zie afbeelding 8). De kaart uit de atlas van Huguenin (zie voorkant rapport) en de minuutplan 

(afbeelding 9) geven eenzelfde beeld: de bebouwing bevindt zich langs de dijk (Hoofdweg) en 

langs het water.16 Het tussen de weg en het Zyldiep gelegen gebied, waarin het plangebied ligt, 

blijft tot op heden onbebouwd (zie afbeeldingen 9 en 10).17 Op de minuutplan wordt het 

gebied ‘tuschen de weg en Zyldiep’ genoemd. 

                                                           
15

 Kadaster 1811-1831 
16

 Versfelt en Schroor 2005; Kadaster 1811-1831 
17

 Ook geraadpleegd zijn de topografische kaarten uit 1971, 1982 en 1990 



ArGeoBoor rapport 1310: Nieuwolda, Hoofdweg 70a 
Opdrachtgever: Roobeek advies. 14 

 
Afbeelding 10. Plangebied op een kaarten van de periode 1830-1850 tot 1961.18 

Tussen de kaarten van 1908 en 1953 neemt de bebouwing langs de Hoofdweg toe, deze staat 

steeds direct langs de weg. 

                                                           
18

 Bureau voor Militaire Verkenningen 1830-1850, 1908; Kadaster 1953 en 1961 
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Afbeelding 11. Het plangebied op een uitsnede uit de Archeologische Monumentenkaart met 
waarnemingen, vondsmeldingen en met als achtergrond de Indicatieve Kaart Archeologische 
Waarden (IKAW).19 

3.4 AMK-terreinen, waarnemingen, vondsten en onderzoeksmeldingen 

Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed (RCE).20 

Archeologische Monumentenkaart en waarnemingen (AMK) (zie afbeelding 11)  

Op ruim 1700 meter ten oost-noordoosten van het plangebied liggen AMK-terreinen 6831 

(waarnemingen 18223 en 9945) en 6808 (waarnemingen 18225 en 238235). Terrein 6831 

betreft een terrein van hoge archeologische waarde met mogelijk de resten van een toegangs-

gebouw tot een zuidelijker gelegen kloosterterrein (AMK-nr. 6808). In de schuur van de 

boerderij die op het terrein staat zijn funderingen van het klooster aangetroffen. 

                                                           
19

 Archis 2014 
20

 Archis 2014 
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Behalve de bekende archeologische waarden bij het voormalige kloosterterrein zijn geen AMK-

terrein, waarnemingen en of vondstmeldingen in de omgeving van het plangebied bekend. 

 

Onderzoeksmeldingen 

Onderzoeksmelding 36403 betreft een bureauonderzoek van het terrein tussen de Hoofdweg 

15 en 19, waarbij wordt aangeraden om een inspectie van de bouwput uit te voeren tijdens de 

graafwerkzaamheden. 

Onderzoeksmelding 33140 betreft een bureauonderzoek in verband met de uitbreiding van 

het verzorgingshuis Troppelhuizen.  

Melding 53934 betreft een bureauonderzoek in verband met de sloop en nieuwbouw van een 

verzorgingshuis. Ter plaatse van een oude boerderijplaats is vervolgonderzoek aanbevolen.  

Melding 55914 betreft een archeologisch booronderzoek ter plaatse van de hierboven 

genoemde locatie. Onder opgebrachte lagen van 90 cm dik kunnen nog resten van de 

boerderijplaats verwacht worden. Bij ingrepen dieper dan 90 cm wordt een vervolgonderzoek 

aanbevolen door middel van een archeologische begeleiding. De aangetroffen bodem bestaat 

tot 90 cm-mv uit een geroerde laag met klei- en zandbrokken. hieronder zijn ongeroerde 

natuurlijke kleilagen aanwezig. In een aantal boringen is een gerijpt vegetatie niveau aanwezig, 

dat lijkt te duiden op een stilstandsfase in sedimentatie. De onderste kleilagen zijn 

geïnterpreteerd als getijdengeulvulling. De conclusie is dat er ter plaatse geen sporen verwacht 

worden uit de late middeleeuwen of daarvoor, maar dat van de verwachte boerderijplaats nog 

resten in de bodem aanwezig kunnen zijn.21 

Melding 52685 betreft een bureauonderzoek. Vooralsnog heeft er geen vervolgonderzoek 

plaatsgevonden. 

Melding 40647 is een uitgevoerd bureauonderzoek in verband met het uitdiepen en verbreden 

van een watergang. Aanbevolen is een booronderzoek en een oppervlaktekartering uit te 

voeren. De vervolgonderzoeken vallen onder melding 46070. Bij dit booronderzoek zijn in het 

zuidelijk deel van het plangebied, vindplaatsen uit diverse periodes aangetroffen. Deze liggen 

echter op grote afstand van het plangebied ten zuiden van de voormalige Dollard. 

Onderzoeksmelding 21488 betreft een booronderzoek in verband met de aanleg van een 

gasleiding. Dit onderzoek heeft in de nabijheid van het plangebied vindplaatsen opgeleverd. 

 

Archeologische verwachtings- en advieskaarten 

De Indicatieve kaart Archeologische Waarden (IKAW) van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 

geeft voor het plangebied een lage verwachting (zie afbeelding 11). 

 

                                                           
21

 Bongers 2013 
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Afbeelding 12. Plangebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente Oldambt. 

Uit de archeologische verwachtingskaart blijkt dat het plangebied in tegenstelling tot de IKAW, 

ligt in een zone met een hoge archeologische verwachting. De hoge archeologische 

verwachting (roze) is gebaseerd op het voorkomen van hogere gronden. Tevens ligt het 

plangebied in een als historische kern beoordeel gebied, waar mogelijk bebouwing uit de late 

middeleeuwen voorkomt. Rondom het plangebied liggen diverse boerderijplaatsen die ook op 

de oude kaarten staan afgebeeld. 
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4 Archeologische verwachting 

Uit aardkundige gegevens is gebleken dat het plangebied ligt op de kwelderrug van de 

Termunter Ee. Deze kreek heeft zich ontwikkeld van een veenstroompje in de ijzertijd tot een 

kreeksysteem met kwelderwal in de vroege- en late middeleeuwen. Tot de afdamming bij 

Termunten bij de Eems in de 12e of 13e eeuw nam het getijdensysteem steeds in omvang toe. 

De ligging van het plangebied nabij de stroomgeul van deze kreek, maakt het aannemelijk dat 

in ieder geval tot aan de afdamming ook erosie van oudere afzettingen heeft plaatsgevonden. 

Na het ontstaan van de Westelijke Dollard inham na 1500 vond erosie aan zuidoostzijde van de 

kwelderwal plaats. Het stevige kleilichaam van de kwelderwal zorgde ervoor dat de Dollard 

zich niet verder naar het noordwesten kon uitbreiden. De oude kwelderwal is waarschijnlijk 

bedekt met een laag Dollard-klei. Het lijkt aannemelijk dat de afzettingen van de Dollard deels 

erosief liggen op de oudere kwelderrug maar ook deels zijn afgezet op de oude kwelderwal-

afzettingen.  

Voor de archeologische verwachting betekent dit dat indien de top van de oude kwelderwal 

nog aanwezig is er sporen van bewoning verwacht kunnen worden uit de periode vóór de 

vorming van de Dollard-afzettingen rond 1509. Rond 800 na Chr. concentreerde bewoning zich 

nog in het noordelijk gelegen gebied plaats langs de Eems. Echter op de paleografische kaart 

van rond 1250 (zie afbeelding 3b) is te zien dat de kwelderwal van de Termunter Ee al 

intensiever bewoond werd en er op 1700 meter ten oost- noordoosten van het plangebied een 

klooster lag (zie paragraaf 3.4). De verwachting voor de periode volle en late middeleeuwen is 

dan hoog. De kans op resten van oudere perioden dan de middeleeuwen lijkt klein, omdat de 

bewoning zich daarvoor meer concentreerde op de noordelijk gelegen kwelders van de Eems. 

Heeft er binnen het plangebied erosie van de oude kwelderwal door de Dollard 

plaatsgevonden dan beperkt de archeologische verwachting zich tot de 1e helft van de nieuwe 

tijd. Uit oude kaarten blijkt immers dat de locatie in de 2e helft van de nieuwe tijd onbebouwd 

is geweest. Voor de 1e helft van de nieuwe tijd is de verwachting laag. Het algemene beeld is 

immers dat bewoningslocaties in de 1e helft van de nieuwe tijd in de 2e helft van de nieuwe tijd 

ook nog bewoond werden. 

Eventuele archeologische resten uit de middeleeuwen of ouder bevinden zich waarschijnlijk 

onder een dun dek van jonge Dollard-klei. Tussen de afdamming van de Termunter Ee en de 

Dollard overstromingen zitten circa 300 jaar waarin zich een bodem kan hebben gevormd in de 

top van de oude kwelderwal. Dit archeologische niveau kan binnen het plangebied aanwezig 

zijn. Niet uitgesloten kan worden dat zich binnen de oude kwelderafzettingen nog oudere 

archeologische niveaus bevinden. 

 

Bekende bodemverstoringen 

Uit een detailkaart van het AHN blijkt dat het maaiveld van het plangebied ligt op circa -0.05 m 

–mv en de landbouwgronden ten oosten en zuiden van het plangebied op 0,35 m –NAP (zie 

afbeelding 13. Op basis van de topografische kaarten blijkt dat het plangebied tot in ieder 

geval 1971 deel uitmaakte van 1 perceel. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het terrein na 

1971 is opgehoogd, waarschijnlijk tussen 1982 en 1990 als er bebouwing bijkomt op het 

belendende perceel aan de noordzijde van het plangebied.22 
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Afbeelding 13. Detailkaart van het AHN.23 

Binnen het plangebied is naar verwachting circa 30 cm opgebrachte grond aanwezig, die ligt op 

een bouwvoor van circa 30 cm. Vanaf circa 60 cm –mv worden ongeroerde kleilagen van de 

Dollard verwacht. 

5 Conclusies  

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

ligt? 

Het plangebied ligt op een voormalige kwelderwal, die gevormd is vanaf de ijzertijd tot aan 

de bedijking in de late middeleeuwen. Deze kwelderwal vormde de noordwestelijke barrière 

voor de erosieve Dollard. Waarschijnlijk ligt er een dunne laag Dollard klei op de oude 

kwelderwal. Na de bedijking van de Dollard rond 1550 ligt het plangebied direct ten noorden 

van de noordelijke Dollard dijk. De dikte van de door de Dollard afgezette kleilaag in het 

plangebied is onbekend.  

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

Op basis van de aardkundige en archeologische informatie is er een kans op het aantreffen 

van archeologische resten uit de periode tussen de bedijking van de Termunter Ee en de 

Dollardoverstromingen. Niet uitgesloten kan worden dat er oudere resten in het plangebied 

aanwezig zijn. De kans op archeologische resten uit deze periode wordt middelhoog geacht. 

De locatie ligt nabij de stroomgeul van de Termunter Ee, waardoor er kans bestaat dat 

erosie van oudere afzettingen met vindplaatsen door de Termunter Ee heeft plaats 

gevonden. Daarnaast is er kans op erosie door de Dollard.  

In de 2e helft van de nieuwe tijd heeft in het plangebied nooit bebouwing gestaan. De 

verwachting is dat er ook geen bebouwing in de 1e helft van de nieuwe tijd heeft gestaan. 
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 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Archeologische resten van voor de Dollard-overstroming kunnen bestaan uit restanten van 

een huisplaats of nederzetting. Eventuele resten zullen zich bevinden onder de opgebrachte 

laag en voormalige bouwvoor en een kleilaag van de Dollard. Een archeologische laag kan 

bestaan uit een vuile zwak humeuze kleilaag met daarin baksteen- of verbrande 

leembrokjes, houtskool, aardewerkfragmenten, botresten en fosfaatvlekken.  

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

Verwacht wordt dat de bodem tot 30 cm –mv bestaat uit opgebrachte grond en tot 60 cm –

mv uit de voormalige bouwvoor.  

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Eventuele voor vindplaatsen schadelijke graafwerk is voorzien bij het uitgraven van de 

bouwput tot 90 cm –mv ter plaatse van de nieuwe woning. De oppervlakte hiervan is 102 

m2. Hierbij kan vanaf 60 cm –mv een archeologische laag worden geroerd of er is sprake van 

en dat lijkt waarschijnlijk een Dollard-kleilaag die dikker is dan 30 cm. In dit laatste geval 

blijft een archeologisch niveau ongeroerd. De dikte van de Dollard klei- laag is echter 

onbekend. 

6 Aanbeveling 

De kans dat bij het ontgraven van de bouwput archeologische resten geroerd worden, wordt 

op basis van de beperkte bodemverstoring (102 m2) en de middelhoge trefkans klein geacht. 

Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

ArGeoBoor wijst erop dat men, bij bodem verstorende activiteiten, wettelijk verplicht is om 

eventuele (toevals)vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OC&W 

(Monumentenwet  1988, artikel 53 ). Het rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd naar 

de lagere overheden. In dit geval wordt aangeraden om in dergelijke gevallen contact op te 

nemen met de gemeente Oldambt.  
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