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Samenvatting 

In opdracht van Fam. Van der Brug heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend 

booronderzoek uitgevoerd op de locatie Gieterveldweg 6 te Gieten (Gemeente Aa en Hunze, 

zie afbeelding 1). Het is de bedoeling om de bestaande woning te slopen en een nieuwe 

woning (oppervlakte 216 m2) te bouwen. Ter plaatse van de nieuwbouw zal de bodem geroerd 

worden tot 1,0 m –mv en in de westzijde tot 3,0 m –mv (kelder). Uit de archeologische 

verwachtingskaart van de Gemeente Aa en Hunze blijkt dat de Gieterveldweg nr. 6 ligt op de 

rand (bufferzone) van een natuurlijke laagte (pingo-ruïne). Dergelijke locaties langs meertjes 

zijn in het verleden aantrekkelijke vestigingslocaties geweest voor jagers en verzamelaars, 

daarnaast kunnen in veenlagen in de laagte offervondsten worden aangetroffen. Deze laagtes 

en de hoge randen rondom hebben een hoge archeologische verwachting gekregen op de 

archeologische beleidskaart.  

 

Hoewel een brede archeologische verwachting geldt voor de Hondsrug in het algemeen kan 

gesteld worden dat op basis vondsten bij in de buurt uitgevoerde oppervlakte karteringen, de 

locatie in ieder geval bezocht en gebruikt is in de periode laat paleolithicum - neolithicum. Uit 

oude kaarten blijkt dat het Gietenerveld, waarbinnen het plangebied ligt, pas na 1900 

ontgonnen en in gebruik genomen is voor de landbouw. Daarvoor was het plangebied heide. 

De kans op het aantreffen van resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd wordt derhalve 

laag ingeschat. Er wordt geen esdek verwacht. 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem in het plangebied sterk is 

geroerd met uitzondering van de uiterste zuidzijde. Hierdoor is de oorspronkelijke podzolgrond 

verdwenen.  

 

Geconcludeerd wordt dat als gevolg van de geroerde bodem binnen het plangebied geen 

archeologisch resten meer worden verwacht in het plangebied.  

Het wordt geadviseerd om geen archeologisch vervolgonderzoek binnen het plangebied uit te 

voeren. 

 

Onderhavig advies 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 niet worden uitgesloten dat tijdens 

graafwerkzaamheden alsnog archeologische resten worden aangetroffen. 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 Fam. Van der Brug heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend 

booronderzoek uitgevoerd op de locatie Gieterveldweg 6 te Gieten (Gemeente Aa en Hunze, 

zie afbeelding 1). Het is de bedoeling om de bestaande woning te slopen en een nieuwe 

woning (oppervlakte 216 m2) te bouwen. Ter plaatse van de nieuwbouw zal de bodem geroerd 

worden tot minimaal 1,0 m –mv en maximaal 3,0 m –mv.  

Uit de archeologische verwachtingskaart van de Gemeente Aa en Hunze blijkt dat de 

Gieterveldweg nr. 6 ligt op de rand (bufferzone) van een natuurlijke laagte (pingo-ruïne). 

Dergelijke locaties langs meertjes zijn in het verleden aantrekkelijke vestigingslocaties geweest 

voor jagers en verzamelaars, daarnaast kunnen in veenlagen in de laagte offervondsten 

worden aangetroffen. Deze laagtes en de hoge randen rondom de hebben een hoge 

archeologische verwachting gekregen op de archeologische beleidskaart (zie afbeelding 2).  

Op basis van het archeologische beleid van de gemeente Aa en Hunze is ervoor gekozen om in 

eerste aanleg een verkennend-en indien een intacte bodem aanwezig is een karterend 

archeologisch booronderzoek uit te voeren.  

Het booronderzoek is uitgevoerd op in augustus 2015. Het onderzoek is uitgevoerd conform de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3.1 

 

 
Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.2 
 

                                                           
1
 Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013 

2
 Kadaster 2012 
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Afbeelding 2. Plangebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente Aa en Hunze. 
 

1.2 Doel en Vraagstelling 

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 mogelijke 

bodemverstoringen binnen het plangebied. Indien intacte bodems aanwezig zijn wordt een 

karterend onderzoek uitgevoerd om na te gaan of zich archeologische indicatoren binnen het 

plangebied bevinden. 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? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?  
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1.3 Administratieve data 

Projectnaam Gieterveldweg 6 
Toponiem: Gieterveldweg 
Plaats Gieten 
Provincie: Drenthe 
Gemeente: Aa en Hunze 
Kadastrale nummer H 00429 
Opdrachtgever: Haaije van der Brug 

Sunshine street 28-1 
Yuzhno-Sakhalin  
Russia 

Bevoegd gezag: Gemeente Aa en Hunze 
Adviseur Bevoegd gezag LIBAU 
Centrum Coördinaat plangebied 246729/556981 
Oppervlakte: 500 m

2
 

Kaartblad: 12G 
Onderzoeksmeldingsnummer 3297287100 

 

1.4 Beschrijving plangebied 

Het plangebied bevindt zich ten zuidwesten van Gieten en de N34 in een zone met akkerbouw. 

De Gieterveldweg 6 is bereikbaar middels een lange oprit tussen de akkers. Het perceel 

waarop de woning ligt is in gebruik als tuin. Ten oosten van de woning staat een schuur. 

Het plangebied ligt op circa 19,2 m +NAP.3  

1.5 Voorziene ontwikkeling 

In het plangebied is men voornemens om de huidige woning te slopen en een nieuwe woning 

te bouwen. Een luchtfoto met de huidige bebouwing en de toekomstige woning is opgenomen 

in afbeelding 3. De nieuwe woning komt iets verder naar het zuidwesten in vergelijking met de 

huidige woning. De oppervlakte van de nieuwe woning wordt 216 m2. De verwachte 

bodemverstoring bestaat uit het uitgraven van een bouwput en funderingsstroken tot een 

diepte van circa 1,0 m -mv. Onder de westzijde van de woning is een kelder voorzien. De 

bodem wordt hier tot circa 3,0 m –mv ontgraven. 

 

 

 

                                                           
3
 AHN-2 2007-2012 
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Afbeelding 3. Detailkaart van het plangebied op een luchtfoto met boorpunten.4 

2 Archeologische verwachting 

Het plangebied ligt op de Hondsrug op de rand van een pingo-ruïne. Een hoge keileem rug 

gevormd onder invloed van de ijsbedekking in de voorlaatste ijstijd ‘het Saalien’.  In de laatste 

ijstijd heeft grootschalige erosie en is zandverplaatsing opgetreden. Ook ontstonden onder 

invloed van permafrost pingo’s (heuvels) als gevolg van de vorming van ijslenzen. Als gevolg 

van latere opwarming zijn de ijslenzen gesmolten en de heuvels ingezakt. De ijslenzen hebben 

echter de grond weggedrukt waardoor ter plaatse van de voormalige ijslenzen cirkelvormige 

laagtes achterbleven, die later opgevuld zijn met veen. De pingo’s en pingo-ruïnes zijn 

ontstaan tussen grofweg 25.000 en 14.000 jaar geleden. De opvulling met veen is in alle 

gevallen jonger 12.500 jaar.5  De pingo-ruïne waaraan het plangebied ligt, is gekarteerd op 

basis van een hoogtekaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland (zie afbeelding 4).6 

Terwijl zich in de loop van het Holoceen veen vormde in de laagte van de pingo-ruïne 

ontstonden op de hoger gelegen, goed ontwaterde zand- en leemafzettingen, podzolgronden. 

Op de rand van de pingo-ruïne wordt, indien de bodem intact is, een podzolgrond verwacht.  

Op basis van de landschappelijke overgangszone van hoog naar laag vormden de randen van 

pingo-ruïnes gedurende een lange tijd een aantrekkelijke jacht – en verblijfsplaats voor jagers 

en verzamelaars uit de steentijd. Vondsten die samenhangen met het gebruik van de locatie in 

deze perioden bestaan voornamelijk uit vuurstenen artefacten.  

                                                           
4
 https://www.bing.com/maps/ 2015 

5
 Berendsen 2004 

6
 AHN-2 2007-2012 
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Vanaf het neolithicum tot op heden kunnen de lemige gronden in de omgeving gedurende 

lange tijd gebruik zijn geweest als akkerland. De natte venige meertjes werden in deze periode 

dikwijls gebruikt als offervenen voor rituele deposities.7 

Afbeelding 4. Waarnemingen (geel) en AMK-terreinen geprojecteerd op een kaart op basis van 
het Actueel Hoogtebestand Nederland.8 
 

De volgende archeologische waarnemingen zijn nabij het plangebied gedaan. Direct  ten 

noordwesten van het plangebied is een werktuig uit het mesolithicum aangetroffen 

(waarneming 195). Ook driehonderd meter ten zuiden van het plangebied zijn vondsten uit het 

mesolithicum (waarneming 239157), maar ook uit het neolithicum (waarnemingen 239274 en 

239233) en eerder bekend (waarneming 401587, laat paleolithisch - bronstijd).  

Op vijfhonderd meter ten zuidoosten van het plangebied liggen twee terreinen die zijn 

opgenomen op de archeologische monumentkaart. AMK-terrein 14139 is een terrein met 

daarin sporen van bewoning uit het midden-  en laat neolithicum, o.a. Trechterbeker en 

Klokbeker. Bij een kartering in 1972 werd hier vuursteen en aardewerk uit deze perioden 

gevonden. AMK-terrein 14195 betreft een terrein met daarin sporen van bewoning uit het 

neolithicum (Trechterbekercultuur) en de bronstijd. Bij een kartering in 1979 werd hier 

aardewerk van de Trechterbekercultuur gevonden, en vuursteen uit de Bronstijd (o.a. een 

sikkel). 

                                                           
7
 Van Putten e.a. 2011 

8
 Archis 2015 en AHN 2007-2012 
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Hoewel een brede archeologische verwachting geldt voor de Hondsrug in het algemeen kan 

gesteld worden dat op basis van in de buurt uitgevoerde oppervlakte karteringen en de hierbij 

gedane vondsten de locatie in ieder geval bezocht en gebruikt is in de periode laat 

paleolithicum - neolithicum. 9 

Uit oude kaarten blijkt dat het Gietenerveld, waarbinnen het plangebied ligt, pas na 1900 

ontgonnen en in gebruik genomen is voor de landbouw.10 Daarvoor was het plangebied heide. 

De kans op het aantreffen van resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd wordt derhalve 

laag ingeschat. Er wordt geen esdek verwacht.  

                                                           
9
 Van Putten e.a. 2011 

10
 Bureau Militaire Verkenningen 1899 en kadaster 1947 



ArGeoBoor rapport 1375. Gieten, Gieterveldweg 6 
Opdrachtgever: Fam. van der Brug 

3 Verkennend booronderzoek 

3.1 Methode 

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 van het dekzand te boren. De 

opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.11 De niet verstoorde 

bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor 

Nederland.12 De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.13  

De boorlocaties zijn in het veld ingemeten ten op zichte van de lokale topografie en zijn 

aangegeven op afbeelding 3. Het plangebied ligt op circa 19,2 m + NAP.14 

3.2 Resultaten en interpretatie 

Veldinspectie 

Een oppervlaktekartering was als gevolg van bedekking met gras en tegels niet mogelijk. 

Binnen  het onderzochte gebied is geen noemenswaardig hoogteverschil aanwezig. 

Verkennend booronderzoek 

De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1.  

In de boringen 1 t/m 5 zijn geroerde bodemlagen aangetroffen tot een diepte van 60 tot 85 

cm-mv. De geroerde lagen gaan scherp over in de onderliggende BC-horizont in keizand of C-

horizont in keileem. In boring 6, net ten zuiden van de bouwlocatie, is een intacte podzolgrond 

aanwezig. Onder een  bouwvoor van 35 cm dik is een vijf centimeter dunne AE-horizont 

aanwezig op een goed ontwikkelde inspoelsingshorizont (Bh-horizont). Deze gaat middels een 

BC horizont over in keileem. In de tabel hieronder is de bodemopbouw samengevat. 

Boring geroerd AE-horiznt Bh horizont Bw/BC 
horizont 

C-horizont 
keileem 

1 70 - - - 70-80 

2 85 - - - 85-95 

3 60 - - 60-70 70-90 

4 75 - - 75-90 90-100 

5 85 - - - 85-120 

6 35 35-40 40-50 50-65 65-80 

 

Archeologische indicatoren 

Bij het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

 

                                                           
11

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
12

 Bakker en Schelling 1989 
13

 Bosch 2007 
14

 AHN-2 2007-2012 
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4 Bespreking van de resultaten  

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de natuurlijke bodem in het plangebied bestaat 

uit keizand op keileem. Het keileem komt hoog in het profiel voor. Uit boring 6 blijkt dat er 

oorspronkelijk een podzolgrond in het plangebied aanwezig was. Door het gebruik van de 

grond vanaf de eerste ontginningen in de 1e helft van de 20e eeuw is de natuurlijke bodem in 

het plangebied, met uitzondering van boring 6, geroerd. De kans op het aantreffen van 

behoudenswaardige archeologische resten is hierdoor erg klein geworden. Er zijn geen 

veenlagen in het plangebied aangetroffen, waardoor de kans op het voorkomen van offer 

vondsten klein is. 

5 Conclusies  

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

plangebied ligt?  

Het plangebied ligt op de rand van een pingo-ruïne waar het keileem hoog in het 

profiel voorkomt. De bodem in het plangebied is sterk geroerd met uitzondering van 

de uiterste zuidzijde. Hierdoor is de oorspronkelijke podzolgrond verdwenen. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

Op basis van de landschappelijke ligging, de archeologische vondsten in de omgeving 

en oude kaarten was de archeologische verwachting met name hoog voor resten uit 

de steentijd. Op basis van het verkennend booronderzoek worden binnen het 

plangebied geen behoudenswaardige archeologische resten meer verwacht. 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 
Binnen het plangebied worden geen archeologische resten meer verwacht. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Er worden geen archeologische waarden meer verwacht, dus deze worden ook niet 

bedreigd. 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet nodig geacht. 
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6 Aanbeveling 

Het wordt aanbevolen om geen archeologische vervolgonderzoek uit te voeren in het 

plangebied. 

 

Onderhavig advies 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 niet worden uitgesloten dat tijdens 

graafwerkzaamheden alsnog archeologische resten worden aangetroffen. 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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Bijlage 1. boorstaten 

 

 

 
Coördinaten boorpunten 



Gieten

mv (cm)    NAP(m)
0 19,2

mv (cm)    NAP(m)

50 18,7

mv (cm)    NAP(m)

100 18,2

Boring 1

45

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

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs/oranje, sterk roesthoudend, 
gevlekt/verstoord, vlekken donker grijs; keizand

80
Leem, sterk zandig, matig grindig, lichtgrijs, c horizont keileem

mv (cm)    NAP(m)
0 19,2

mv (cm)    NAP(m)

50 18,7

mv (cm)    NAP(m)

100 18,2

Boring 2

65

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

85

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig grindig, matig humeus, bruin/zwart, scherpe 
ondergrens, zwak roesthoudend, gevlekt/verstoord

95

Leem, sterk zandig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, c horizont 

mv (cm)    NAP(m)
0 19,2

mv (cm)    NAP(m)

50 18,7

mv (cm)    NAP(m)

100 18,2

Boring 3

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig grindig scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
stenen bw horizont keizand

90

Leem, zeer fijn, sterk zandig zwak roesthoudend, stenen c horizont keizand



Gieten

mv (cm)    NAP(m)
0 19,2

mv (cm)    NAP(m)

50 18,7

mv (cm)    NAP(m)

100 18,2

Boring 4

55

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

75

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, matig 
puinhoudend, gevlekt/verstoord

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, stenen bc horizont 
keizand

100 Leem, zeer fijn, sterk zandig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, stenen c horizont 
keileem

mv (cm)    NAP(m)
0 19,2

mv (cm)    NAP(m)

50 18,7

mv (cm)    NAP(m)

100 18,2

Boring 5

15 Zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, opgebracht

40 Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, opgebracht

85
Zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, matig 
doorworteld, gevlekt/verstoord, los gepakt

120

Zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruin, c horizont keizand

mv (cm)    NAP(m)
0 19,2

mv (cm)    NAP(m)

50 18,7

mv (cm)    NAP(m)

100 18,2

Boring 6

35

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, 
bouwvoor

40 Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, ae horizont keizand
50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkerbruin, onscherpe ondergrens, bh horizont keizand
65

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
stenen; bc horizont keizand

80

Leem, sterk zandig, lichtgrijs zwak roesthoudend, c horizont keileem



Gieten


