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Samenvatting 

In opdracht van Bouwbedrijf Stoffers BV heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

en een verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Amen 73 te Amen (gemeente Aa 

en Hunze). Het voornemen is om binnen het plangebied een bestaande schuur te slopen en 

vervolgens een woning en een kleine schuur te bouwen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd in het kader van een ruimte voor ruimte project. Het onderzoek is onderdeel van 

een ruimtelijke onderbouwing in verband met bestemmingsplanwijziging. Het plangebied 

heeft een oppervlakte van circa 7.000 m2 en ligt binnen de historische kern van Amen dat is 

opgenomen op de archeologische monumentenkaart als terrein van hoge archeologische 

waarde. 

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

van het keileem/keizand uit het midden paleolithicum. In en op het daarop gelegen dunne 

dekzanddek kunnen resten uit het laat-paleolithicum en later verwacht worden. Het geheel 

wordt mogelijk afgedekt door een esdek uit de late middeleeuwen en/of nieuwe tijd. Uit de 

geomorfologische kaart en het AHN-2 blijkt dat de oostrand van het plangebied van oorsprong 

laaggelegen is en het centrale deel en de westzijde zijn hooggelegen. Uit oude kaarten blijkt 

dat binnen het plangebied geen bebouwing heeft gestaan met uitzondering van sub-recente 

bebouwing langs de noordrand. De omtrek van AMK-terrein 14446 op basis van de historische 

kaart van 1852 is onnauwkeurig geprojecteerd op de bestaande topografie, waardoor het 

plangebied ten onrechte is opgenomen binnen de historische kern van Amen. 

Bij het verkennend booronderzoek is vastgesteld dat binnen onder een groot deel van de 

bouwvoor een dunne geroerde laag aanwezig is. De geroerde laag ligt op een C-horizont in 

dekzand. In de oostzijde is onder de bouwvoor venig materiaal aangeboord dat kan duiden op 

de aanwezigheid van een veenlaag ter plaatse. In de westzijde zijn oorspronkelijke 

podzolbodems opgenomen in de bouwvoor. In de van oorsprong laaggelegen oostzijde wordt 

de kans op het aantreffen van archeologische sporen laag geacht. Centraal in het plangebied 

en in de westzijde kunnen vanaf circa 50 cm –mv nog dieper ingegraven grondsporen verwacht 

worden. De verwachting is middelhoog. 

Het wordt aanbevolen om in het plangebied graafwerkzaamheden in het plangebied dieper 

dan 50 cm zoveel mogelijk te vermijden. Voor de bouw van de woning kan dit bereikt worden 

door het plangebied op te hogen en het peil gelijk te trekken met het maaiveld van het 

belendende perceel aan de zuidzijde. Voor de bouw van de schuur is de verwachting dat 

bodemverstoring dieper dan 50 cm-mv niet noodzakelijk is of zeer beperkt van omvang zal zijn. 

Gezien de beperkte oppervlakte van de voorziene bouwplannen en de verwachte beperkte 

omvang van de bodemverstoringen dieper dan 50 cm-mv in combinatie met de middelhoge 

archeologische verwachting wordt een archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk 

geacht. Hierbij is er vanuit gegaan dat het maaiveld ter plaatse van de te bouwen woning 

verhoogd zal worden met 30 tot 40 cm. 
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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. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende 

activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van 

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

contact op te nemen met de gemeente Aa en Hunze.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Bouwbedrijf Stoffers BV heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

en een verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Amen 73 te Amen (gemeente Aa 

en Hunze). Het voornemen is om binnen het plangebied een bestaande schuur te slopen en 

vervolgens een woning en een kleine schuur te bouwen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd in het kader van een ruimte voor ruimte project. Het onderzoek is onderdeel van 

een ruimtelijke onderbouwing in verband met bestemmingsplanwijziging. Het plangebied 

heeft een oppervlakte van circa 7.000 m2 en ligt binnen de historische kern van Amen dat is 

opgenomen op de archeologische monumentenkaart als terrein van hoge archeologische 

waarde. Het archeologisch beleid van de gemeente Aa en Hunze schrijft voor dat indien 

behoud in situ niet mogelijk is het terrein dient te worden opgegraven. Voor historische 

kernen geldt een vrijstellingsgrens van 80 m2. Bij de voorziene nieuwbouw met een omvang 

groter dan 80 m2 bestaat de kans dat archeologische resten in de bodem verstoord worden. 

Onderhavig bureau en verkennend booronderzoek zijn uitgevoerd om een onderbouwde 

archeologische verwachting te kunnen opstellen en een analyse te kunnen maken in hoeverre 

archeologische resten bedreigd worden. Het onderzoek is uitgevoerd conform de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3.1 

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 verkennend 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
 Centraal College van Deskundigen Archeologie 2013 
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1.3 Administratieve data 

Adres: Amen 73 Amen  
Projectnaam Amen 73 Paardenweide  
Toponiem: Amen 73 
Kadastrale adres  Rolde sectie u nrs 1331 en 1330 
Provincie: Drenthe 
Gemeente: Aa en Hunze 
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Stoffers BV 
Contactpersoon: Dhr. H. Stoffers 

Kampweg 6 
9454 PE Ekehaar 
T 0592-389314 
E h.stoffers@stoffers.nl 

bevoegd gezag: Gemeente Aa en Hunze 
Coördinaten: 236.939/551.275 

237.042/551.349 
237.069/551.269 

Oppervlakte: 7.000 m
2
 

Kaartblad: 12D 
Onderzoekmeldingsnummer: 64794 
Onderzoeknr. 52798 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt in de westzijde van het dorpje Amen. Het plangebied ligt ten zuiden van 

een te slopen schuur en ten noorden van een woning met schuur. Het plangebied is in gebruik 

als paardenweide. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 7.000 m2. Uit een kaart met 

gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het plangebied ligt op een 

hoogte van circa 13,6 m + NAP (zie afbeelding 4) .2 Op de hoogte kaart is te zien dat de 

oostzijde laag ligt en de westzijde hoog ligt.  

2.2 Voorziene ontwikkeling 

De schuur in de noordzijde zal worden gesloopt. Langs de zuidgrens van het perceel zal een 

woning worden gerealiseerd en ter plaatse van de te slopen schuur zal een nieuwe kleine 

schuur worden gebouwd. Een inrichtingsschets is opgenomen bijlage 1. De bodem zal naar 

verwachting geroerd worden bij de bouw van de woning en mogelijk ook bij de bouw van de 

schuur. De exacte bouwplannen en omvang van de bodemverstoringen zijn nog niet bekend. 

Uitgegaan kan worden van max 150 m2 voor de nieuwbouw van de woning en ook circa 150 m2 

voor de schuur.  

 

                                                           
2
 AHN-2 2007-2012 
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart (paarse vlak en lijn) .3 

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 

Amen ligt op een hoogte ten westen van het beekdal van het Amerdiep. Uit de geologische 

kaart blijkt dat er binnen 2,0 m-mv keileem voorkomt. De keileem afzettingen worden 

gerekend tot de Formatie van Drenthe en is afgezet gedurende de ijsbedekking in het Saalien. 

De keileem is bedekt met een dekzandlaag dunner dan 2,0 m (zie afbeelding 2; code: Dr 6). In 

de laagte van het beekdal van het Amerdiep is een laag dekzand dikker dan 2,0 m aanwezig. 

(code Tw 4). Dekzand is afgezet door de wind in het midden en koudste deel van het 

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

keileemplateaus, zoals het plangebied 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 het Laagpakket van Wierden behorende tot Formatie van 

Boxtel.4 Op geomorfologische kaart is de oostzijden van het plangebied gekarteerd als 

grondmorene met en zonder welvingen, bedekt met dekzand (code 3L2, zie afbeelding 3). De 

oostzijde is een dalvormige laagte met veen (2R1). 

                                                           
3
 Kadaster 2012 

4
 De Mulder 2003 
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Afbeelding 2. Uitsnede van de geologische kaart met daarop het plangebied geprojecteerd.5 
 

 
Afbeelding 3. Plangebied op een uitsnede van de digitale geomorfologische kaart.6 
 

Uit een kaart gemaakt van gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is te 
zien dat het plangebied zich centraal op een rug bevindt, die ligt tussen een ondiep dal in het 
westen en de laagte van het Hunzedal (zie afbeelding 3).  
 

                                                           
5
 Rijks Geologische Dienst 1990 

6
 Alterra 2003 
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Afbeelding 4. Plangebied (paars) geprojecteerd op een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland.7 

Bodem 

Op de bodemkaart ligt het plangebied in een zone waar een veldpodzol is gekarteerd in lemig 

fijn zand (code Hn23). In de uiterste oostpunt zou een beekeerdgrond voorkomen in lemig fijn 

zand (code pZ923).8 Uit een inventarisatie van het voorkomen van essen in Drenthe is 

gebleken dat ter plaatse van het plangebied, met uitzondering van de oostpunt van het 

plangebied, een es ligt. Deze es is ligt op de veldpodzolgronden (zie afbeelding 5).9 Essen zijn 

ontstaan vanaf de late middeleeuwen tot ver in de nieuwe tijd door het opbrengen van 

heideplaggen, eventueel met schapenmest, op de akkers om de vruchtbaarheid van de bodem 

verbeteren. 

                                                           
7
 AHN-1 1997-2003 

8
 Alterra 1960-1995 

9
 Spek en Ufkes 1995 
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Afbeelding 5. Plangebied (groen) op een uitsnede van de bodemkaart van Amen en omgeving.10 
 

3.3 Historische situatie 

In de encyclopedie van Drenthe zou Amen genoemd worden en bestaan uit twee erven.11 De 
naam Amen wordt voor het eerste genoemd in historische bronnen rond 1403 (van Amen). De 
naam betekent nederzetting aan het water ‘de Aam’ (huidige Amerdiep).12 Op een kaart van 
1819-1829 blijkt dat het plangebied in gebruik is als heide (zie voorblad).13 Op de kadastrale 
minuutkaart uit 1832 is het plangebied in gebruik als weide met langs de oost- en noordrand 
nog heide (zie afbeelding 6). Rond 1900 wordt het plangebied gebruikt als akker. Op de kaart 
van 1960 is de noordrand van het plangebied in gebruik als grasland met een schuur of woning 
in de noordpunt. Tussen 1982 en 1991 wordt de schuur gebouwd, waarvan het de bedoeling is 
dat deze nu gesloopt gaat worden, de eerdere bebouwing in de noordpunt van het plangebied 
is dan reeds gesloopt.  
 

                                                           
10

 Alterra 1960-1995 
11

 www.encyclopediedrenthe.nl 
12

 Berkel en Samplonius 2006 
13

 Versfelt en Schroor 2005 
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Afbeelding 6. Plangebied (rood) geprojecteerd op kaarten uit de periode 1832-1991.14 
 

 

                                                           
14

 Bureau Militaire Verkenningen circa 1900, 1916, 1929 en Kadaster 1811-1832, 1960 en 1991  
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3.4 Archeologische gegevens 

De informatie uit Archis (Archeologisch Informatie Systeem) is weergegeven in afbeelding 7. 

Om een beeld te krijgen van de archeologische vondsten uit de omgeving zijn de 

monumenten, waarnemingen en vondsten besproken, die binnen een straal van circa 1200 m 

van het plangebied liggen. 

Archeologische Monumentenkaart , waarnemingen en vondstmeldingen 

Het plangebied ligt binnen de grenzen van AMK-terrein 14446. Amen is een oud esdorp. De 

grenzen van het terrein zijn gebaseerd op de topografische militaire kaart van 1853. Onder de 

kern bevinden zich mogelijk sporen van vroegere bewoning. Het wordt aangenomen dat de 

resten terug kunnen gaan tot in de vroege middeleeuwen. Binnen de kern is nog geen andere 

archeologisch onderzoek uitgevoerd. Opvallend is dat er nog geen archeologische 

waarnemingen gemeld zijn in Archis. Wel zijn er meldingen ten oosten van het huidige dorp 

gedaan, langs het beekdal van het Amerdiep. 

Op ruim 1000 meter ten oostnoordoosten van het plangebied ligt AMK-terrein 14102, van 

archeologische waarde (waarnemingen 214481 en 214482). Bij het uitbaggeren van het 

Amerdiep in 1968 werd hier aardewerk uit de ijzertijd en ongedateerd bot gevonden. Bij 

oppervlakte kartering rond 1970 werd er mesolithische vuursteen gevonden. Het AMK-terrein 

ligt aan beide zijden van het Amerdiep.  

Op 700 meter ten zuidwesten van het plangebied ligt AMK-terrein 14051 (waarneming 1106). 

Op ruim 1300 meter ten zuidoosten van het plangebied is eveneens een terrein van 

archeologische waarde aanwezig (AMK-terrein 14050). Op beide terreinen zijn op oude 

luchtfoto’s sporen van raatakkers  gezien. De sporen waren op beide terrein weinig 

omvangrijk.  

Waarnemingen buiten de beschreven monumenten 

Ten zuid zuidoosten is een cluster waarnemingen gedaan. Mesolithische vuursteen vondsten 

zijn gedaan bij de waarneming 2124471.  

Waarneming 214591 betreft een vuurstenen spits uit de vroege bronstijd, aangetroffen juist 

ten oosten van het Amerdiep. 

Waarneming 47066 betreft een vuistbijl aangetroffen te Amen, datering lastig, dus ruim 

genomen neolithicum – bronstijd. Waarneming 159 ligt hier vlak naast. Dit betreft de vondst in 

het talud van het net afgestoken Amerdiep. Het gaat om een hielbijl van brons type Hunze 

Eems uit de midden bronstijd. 

Waarneming 214411 betreft een vuursteensite uit het neolithicum. Nabijgelegen waarneming 

402810 betreft de vondst van twee schrabbers en een trapezium. 

Ruim 1000 meter ten zuiden is een klingmes uit het neolithicum aangetroffen (waarneming 

402116). Ten westen hiervan is een stenen bijl type Fels-Ovalbeil gevonden uit de periode 

bronstijd – vroege neolithicum.  
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Nog verder westwaarts zijn twee waarnemingen ingevoerd van mesolithische vuursteensites 

op een hooggelegen akker (waarnemingen 214510 en 214486).  

Op ruim 800 meter ten westen van het plangebied is een mesolithische vuursteen vondst 

gedaan (waarneming 214371). 

Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 7) 

In het bestudeerde gebied is slechts één andere onderzoeksmelding aanwezig. Het gaat om 

melding 6721. Bij een archeologisch booronderzoek is klein restant van een B-horizont 

aangetroffen, een vervolgonderzoek werd niet noodzakelijk geacht. 

 
Afbeelding 7. Informatie uit het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) nabij het plangebied 
(rood).15 

Archeologische verwachtingskaarten (zie afbeelding 8) 

De archeologische verwachtingskaart van de gemeente Aa en Hunze is in januari 2012 

vastgesteld door de gemeenteraad. Het plangebied ligt binnen AMK-terrein 14446 met resten 

van middeleeuws Amen gebaseerd op de veldminuut uit 1853.16 Ten zuiden ligt een kleine es, 

die echter, zo is gebleken uit de bodemkaart (zie afbeelding 5) doorloopt tot in het plangebied.  

 

                                                           
15

 Archis 2012 
16

 Van Putten e.a. 2011 



ArGeoBoor rapport 1344: Amen 73 te Amen 
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Stoffers BV 14 

 
Afbeelding 8. Plangebied(groen) op de archeologische beleidskaart van de gemeente Aa en 
Hunze.17 (Legenda; donkerbruin= hoge verwachting esdek; donkerroze; hoge verwachting; 
rood, geel en bruin: terreinen met bekende archeologische waarden (AMK-terreinen zie 
hierboven). 
 

  
Afbeelding 9. Plangebied (paars) geprojecteerd op de veldminuut uit 1830-1850.18 
 

 

 

                                                           
17

 Van Putten e.a. 2011 
18

 Bureau voor Militaire Verkenningen 1830-1850 
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4 Archeologische verwachting 

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

van het keileem/keizand uit het midden paleolithicum. In en op het daarop gelegen dunne 

dekzanddek kunnen resten uit het laat-paleolithicum en later verwacht worden. Het geheel 

wordt mogelijk afgedekt door een esdek uit de late middeleeuwen en/of nieuwe tijd. Uit de 

geomorfologische kaart en het AHN-2 blijkt dat de oostrand van het plangebied van oorsprong 

laaggelegen is en het centrale deel en de westzijde zijn hooggelegen. Uit de kaartenreeks van 

afbeelding 6 en uit afbeelding 9 blijkt dat het plangebied niet bebouwd was. De omtrek van 

AMK-terrein 14446 op basis van de historische kaart van 1830-1850 is onnauwkeurig 

geprojecteerd op de bestaande topografie. De omtrek van het AMK-terrein komt wel overeen 

met de vorm van de omtrek van de erven op de kaart van 1830 - 1850 (vergelijk afbeelding 8 

met afbeelding 9).  

Op de kaart Huguenin is het plangebied nog niet in gebruik als akker, maar in gebruik als heide. 

Op de minuutplan is het nog weide, maar op de kaart uit 1830-1850 is het wel een akker. Niet 

uitgesloten kan worden dat het terrein ook voor 1800 reeds in gebruik is geweest als akker. 

Bebouwing komt vanaf de 2e helft van de 20e eeuw langs de noordrand van het plangebied 

voor.  

Vooralsnog zijn geen waarnemingen in de directe omgeving van het dorp gedaan. De bekende 

vindplaatsen in een straal van circa 1200 meter van het plangebied maken duidelijk dat de 

verwachting met name hoog is voor resten uit de periode mesolithicum t/m de ijzertijd. 

Waarnemingen van perioden daarna zijn niet in Archis vermeld met uitzondering van de 

historische kern van Amen, die vanaf de 10e eeuw in de bronnen genoemd wordt, maar tot in 

de nieuwe tijd uit slechts enkele boerderijen heeft bestaan. Uit de 2e helft van de nieuwe tijd 

worden geen archeologische resten verwacht.  

5 Verkennend booronderzoek 

Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 3 februari 2015 door L.C. Nijdam. 

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 7 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7 

cm. De boringen 2 t/m 5 zijn ter plaatse van de voorziene bouwlocatie geplaatst. Er is tot 

minimaal 30 cm in de C-horizont te boren. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven 

conform de NEN 5104.19 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis het 

systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.20  

                                                           
19

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
20

 Bakker en Schelling 1989 
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De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.21 

 

 
Afbeelding 9. Ligging van de boorpunten op de detail hoogtekaart van AHN-2.22 De legenda 
rechtsboven is in meters boven NAP (13,0 tot 14,2 m +NAP). 
 

5.2 Resultaten en interpretatie van de bodemlagen 

Veldinspectie 

Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen, het verwachte hoogteverschil op basis van het AHN-

2 is in het veld waarneembaar. 

Verkennend booronderzoek 

De boorlocaties zijn aangegeven op afbeelding 9. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 2. 

De bouwvoor is in het oostelijk, lager gelegen deel, van het plangebied (boringen 1 t/m 4) 45 

tot 55 cm dik. In het hoger gelegen deel (boringen 5, 6 en 7) is de bouwvoor iets dunner en 30 

tot 40 cm dik. Onder de bouwvoor is in de boringen 1, 2, 5 en 7 een dunne geroerde laag 

aangetroffen. Mogelijk heeft grondbewerking plaatsgevonden voor het opbrengen van het 

landbouwdek. In boring 6 is een diepe recent ogende verstoring aanwezig met brokken roestig 

zand. 

Onder de bouwvoor en/of de hieronder gelegen geroerde lagen is een dunne laag ongeroerd 

dekzand aanwezig. Over het algemeen betreft het een C-horizont. Alleen in boring 2 is een 

dunne Bh-horizont aangetroffen. In de boringen 2 en 4 is binnen 100 cm-mv keileem 

aangetroffen van een blijkbaar aanwezige keileem opduiking. In boring bevond zich op het 

keileem een dunne laag keizand.  

  

                                                           
21

 Bosch 2007 
22

 AHN-2 2007-2012 
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In de onderstaande tabel zijn de boorbeschrijvingen samengevat. 

Boring Bouwvoor Geroerde 
laag 

B-horizont C-horizont 
dekzand 

C-horizont 
keizand/keileem 

1 0-55 55-65  65-100 - 

2 0-50 50-60 60-70 - 70-100 

3 0-55 - - 55-100 - 

4 0-45 - - 45-70 70-100 

5 0-40 50-65 - 65-100 - 

6 0-30 30-80 - 80-100 - 

7 0-30 30-45  45-100  

 

De aanwezigheid van een geroerde laag onder de huidige bouwvoor is een aanwijzing dat al 

voor het opbrengen van grond, mogelijk plaggen, het terrein gebruikt mogelijk geploegd is. 

Mogelijk was de laaggelegen oostzijde in eerste aanleg te nat (venige laagje in boring 2) en is 

het terrein doorploegd en opgehoogd met grond die afkomstig kan zijn van het oorspronkelijk 

hoger gelegen westelijk deel van het plangebied. In boring 2 is een deel een podzolbodem 

aangetroffen in de overige boringen ligt de geroerde laag of bouwvoor direct op een C-

horizont. 

Archeologische indicatoren 

Bij het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.  

6 Conclusies 

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

plangebied ligt?  

Het plangebied ligt in een zone met een dunne laag dekzand op keileem. In de 

westzijde ligt een kleine dekzandrug en de oostzijde is wat lager gelegen. In het 

plangebied is een landbouwdek aanwezig dat ligt op een dunne geroerde laag, die ligt 

op een C-horizont. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

Op basis van de geologische ondergrond kunnen resten uit het midden-paleolithicum 

op het keileem of keizand aanwezig zijn. De kans hierop is over het algemeen zeer 

klein. Op de dunne dekzand laag die hierop ligt kunnen resten uit de periode laat-

paleolithicum tot in de nieuwe tijd aanwezig zijn. Op basis van oude kaarten zijn er 

geen resten te verwachten uit de 2e helft van de nieuwe tijd. In het begin van de 19e 

eeuw is het plangebied nog in gebruik als heide. Niet uitgesloten kan worden dat 

binnen het plangebied in het verleden al eens in gebruik is geweest voor bewoning of 

dat jagers en verzamelaars er een kamp hebben gehad. De hoger gelegen westzijde 

komt hiervoor eerder in aanmerking dan de lager gelegen oostzijde van het 

plangebied. Het plangebied ligt buiten de historische kern en is ten onrechte binnen de 

contouren van het AMK-terrein opgenomen. De trefkans op het aantreffen van 

archeologische resten wordt middelhoog geacht. 

 



ArGeoBoor rapport 1344: Amen 73 te Amen 
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Stoffers BV 18 

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

Indien archeologische resten aanwezig zijn dan is de kans het grootst op resten van 

vroege landbouwers uit de periode laat-neolithicum – volle middeleeuwen. Eventuele 

ondiepe sporen van jagers en verzamelaars zullen zijn opgenomen in de bouwvoor. 

Eventuele grondsporen kunnen zich aftekenen in de top van de C-horizont plaatselijk 

een B-horizont. Het zal dan voornamelijk om van oorsprong diepere grondsporen gaan 

zoals greppels, waterputten, paalkuilen etc.  

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

De bodem in het plangebied is gemiddeld tot een diepte van circa 50 cm-mv verstoord.  

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden?  

De voorziene ingrepen zijn nog onbekend. Aangeraden om bodemingrepen dieper dan 

50 cm zoveel mogelijk te voorkomen. Gezien de beperkte omvang van de geplande 

bouwwerken zal de bodemverstoring dieper dan 50 cm beperkt blijven tot poeren of 

vorstranden ter plaatse van de schuur en de woning. Het wordt aangeraden om de 

bouwput van de woning niet dieper te ongraven dan 50 cm. Dit lijkt haalbaar door het 

maaiveld ter plaatse wat van de woning 30 tot 40 cm op te hogen, zodat het peil gelijk 

komt te liggen met het belendende perceel aan de zuidzijde (zie afbeelding 9).   

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Het wordt aangeraden om grootschalige bodemverstoringen dieper dan 50 cm –mv bij 

de planvorming te vermijden, zodat archeologisch vervolgonderzoek achterweg kan 

blijven.  

7 Aanbeveling 

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

om graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm (gemiddelde dikte van de geroerde bovenlaag) 

zoveel mogelijk te voorkomen. Gezien de beperkte omvang van de bodemingrepen in het 

terrein en de mogelijkheid om de beoogde bouwlocatie van de woning (zie bijlage 1 en 

afbeelding 9) op te hogen lijkt het mogelijk om ingrepen dieper dan 50 cm grotendeels te 

beperken. De kans dat eventuele niet vermijdbare kleinschalige ingrepen dieper dan 50 cm-mv 

schade zullen toebrengen aan het bodemarchief wordt zeer klein geacht. 

Indien aan de bovenstaande voorwaarde kan worden voldaan, hetgeen de verwachting is, dan 

wordt een archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. 

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. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende 

activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van 

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

contact op te nemen met de gemeente Aa en Hunze. 

.  



ArGeoBoor rapport 1344: Amen 73 te Amen 
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Stoffers BV 19 

Literatuur  

Bakker, H. de & J. Schelling, 1989. Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. Staring Centrum 

Wageningen. 

Bosch, J.H.A., 1990: Toelichting bij de geologische kaart van Nederland 1:50.000, blad Assen west 

(12W) en blad Assen oost (12O). 

Bosch, J.H.A.,2008: Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1. Op basis van de 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 5.2. Deltares-rapport 2008-U-R0881/A. 

Centraal College van Deskundigen 2013. Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.3. 

De Mulder F.J., e.a., 2003: De ondergrond van Nederland. Wolters-Noordhoff bv Gelderland/Houten. 

The Netherlands. 

Nederlands Normalisatie-instituut, 1989: Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde 

grondmonsters, Nederlands Normalisatie-instituut Delft. 

Van Berkel, G. en K Samplonius, 2006: Nederlandse plaatsnamen. Herkomst en historie. 

Van Putten, M.J., A. Buesink, M. Mosterd, H.M.M. Geerts, K.H.J. Pepers en J.M.J. Willems, 2011: 

Gemeente Aa en Hunze. Archeologische verwachtings- en beleidskaart. BAAC rapport V-

10.0400. 

Bronnen geraadpleegde kaarten 

Alterra 1960-1995: Bodemkaart van Nederland digitaal 1:50.000, geraadpleegd op ARCHIS II. 

Alterra 2003: Geomorfologische kaart van Nederland digitaal 1:50.000, geraadpleegd op ARCHIS II. 

AHN-2 2007-2012: Actueel Hoogtebestand Nederland: Gegevens afkomstig van 

http://geodata.nationaalgeoregister.nl 

ARCHIS 2015= Archeologisch Informatie Systeem (http://archis2.archis.nl/archisii/html/index.html. 

Bureau Militaire Verkenningen 1830-1850. Topografische Militaire Kaart (nettekening) 12_3rd. 

Geraadpleegd op www.watwaswaar.nl 

Bureau Militaire Verkenningen, jaargangen 1898, 1916 en 1929 (Bonnebladen), kaartblad 187, 

Hooghalen. Geraadpleegd op www.watwaswaar.nl. 

Kadaster 1811-1832: kaartblad Rolde, Drenthe sectie F. Geraadpleegd op www.watwaswaar.nl 

Kadaster, jaargangen 1960 en 1991: Topografische kaart 1: 25.000 blad 12D Assen. Geraadpleegd op 

www.watwaswaar.nl. 

Kadaster 2012: Topografische ondergrond van Nederland schalen 1: 10.000 en 1: 25.000. 

http://www.kadaster.nl/top10nl (open data). 

Rijks Geologische Dienst, 1990: Geologische kaart van Nederland blad Assen West (12W). 

Spek, T. en A. Ufkes, 1995: Archeologie en cultuurhistorie van essen in de provincie Drenthe. 

Inventarisatie, waardering en aanbevelingen te behoeve van het stimuleringsbeleid 

bodembeschermingsgebieden, Assen (Rapport DLO-Staring-centrum/BAI). 

Versfelt, H.J. en M. Schroor, 2005: De atlas van Huguenin. Militair-topografische kaarten van Noord-

Nederland 1819-1829. 

 

Overige bronnen  

www.encyclopedievandrenthe.nl 

 

http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn2/extract/ahn2_05m_non/n01cz1.tif.zip


ArGeoBoor rapport 1344 bijlage 1 Inrichtingsschets toekomstige situatie. 
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Stoffers BV 

Bijlage 1. Inrichtingsschets toekomstige situatie
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Bijlage 2 Boorstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 1       RD-coördinaten: 237036/551314

55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, bouwvoor

65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, ondergrens diffuus, vlekken donker 
grijs; geroerd

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/grijs, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 2       RD-coördinaten: 237049/551284

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, bouwvoor 
opgebracht

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, venig 
geroerd

70 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, ondergrens diffuus, Bh horizont 
dekzand

90
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, C 
horizont keizand vlekken bruin

100

Leem, zwak zandig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, C horizont keileem

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 3       RD-coördinaten: 237030/551291

55

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, bouwvoor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 4       RD-coördinaten: 237032/551277

45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, bouwvoor

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend,   C 
horizont dekzand

100

Leem, zeer fijn, sterk zandig, lichtgrijs/wit, matig roesthoudend, C horizont keileem



mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 5       RD-coördinaten: 237015/551277

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, bouwvoor

65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkerbruin, scherpe ondergrens, vlekken licht bruin; 
geroerd

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin/oranje, matig roesthoudend, C horizont dekzand

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 6       RD-coördinaten: 237012/551305

30

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, bouwvoor

80

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, veel roestvlekken; 
geroerd

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, matig roesthoudend, C horizont dekzand

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 7       RD-coördinaten: 236992/551283

30

Zand, zeer fijn,  , matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, bouwvoor

45 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, vlekken donker bruin 
geroerd

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin,  zwak roesthoudend, C horizont dekzand


