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Samenvatting 

 

In opdracht van dhr. E. Jansen heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend booronderzoek 

uitgevoerd op de locatie Oranjekanaal Zuidzijde 10 te Hoogersmilde, gemeente Midden 

Drenthe. Op deze locatie wordt een nieuwe geitenstal gebouwd met een oppervlakte van circa 

3.500 m2. De ontgraving ten behoeve van de fundering kan eventueel in de bodem aanwezige 

archeologische resten aantasten.  

 

Uit voorgaand onderzoek direct ten westen van het plangebied is gebleken dat in de 

noordzijde het dekzand zich aanzienlijk hoger bevindt dan in de zuidzijde van het plangebied. 

Hier lijkt de kans op het doen van vondsten, met name uit de periode voor jagers en 

verzamelaars realistisch. In het oorspronkelijk laaggelegen zuidelijk deel van het plangebied 

lijkt de kans op het doen van vondsten laag. Waarschijnlijk is hier veel grond op het 

oorspronkelijke veen opgebracht om de grond geschikte te maken voor agrarisch gebruik. 

 

Uit het onderhavig verkennend booronderzoek is gebleken dat in het gehele plangebied veen 

voorkomt. De veenlagen zijn in de zuidzijde aanzienlijk dikker dan in de noordzijde waaruit kan 

worden opgemaakt dat dit een oorspronkelijke depressie betreft. Er zijn geen podzolgronden 

in het plangebied aangetroffen. De kans op het doen van archeologische vondsten wordt dan 

ook zeer klein geacht. Eventuele vondsten zouden kunnen voorkomen in de veenlagen. Deze 

worden over het algemeen aangetroffen bij grootschalige veenafgravingen en zijn op 

voorhand nauwelijks op te sporen. 

 

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

plangebied. 

Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid, de Gemeente Midden 

Drenthe. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit nemen 

omtrent deze aanbeveling. 

 

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan niet worden uitgesloten dat tijdens 

graafwerkzaamheden in het veen 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 Midden Drenthe en de Provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden. 

.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van dhr. E. Jansen heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend booronderzoek 

uitgevoerd op de locatie Oranjekanaal Zuidzijde 10 te Hoogersmilde, gemeente Midden 

Drenthe. Op deze locatie wordt een nieuwe geitenstal gebouwd. De ontgraving ten behoeve 

van de fundering kan eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten aantasten.  

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Midden Drenthe ligt het plangebied, met 

uitzondering van de noordwestpunt, in een zone met een middelhoge archeologische 

verwachting (zie afbeelding 1). De noordwestpunt is reeds onderzocht, archeologisch 

onderzoek is hier niet meer nodig. In het bestemmingsplan buiten gebied van de gemeente is 

dat vertaald naar een dubbelbestemming ‘waarde archeologie’. Archeologisch onderzoek is 

verplicht indien het plangebied groter is dan 1.000 m2 en de ingrepen dieper reiken dan 30 cm 

–mv.1  

Afbeelding 1. Plangebied geprojecteerd op de beleidskaart van de gemeente Midden Drenthe.2 
 
Ten behoeve van de vergunningsprocedure voor de bouw van de bestaande stal ten westen 

van het plangebied zijn in 2006 een bureauonderzoek en een archeologisch booronderzoek 

uitgevoerd.3 Op basis van de resultaten van dit onderzoek kon een archeologische verwachting 

voor de onderhavige locatie worden opgesteld. Een bureauonderzoek werd derhalve niet 

nodig geacht. 

                                                           
1
 Gemeente Midden Drenthe 2011 

2
 Tolsma en Marinelli 2012 

3
 Blom en Mulder 2006 



ArGeoBoor rapport 1430. Hoogersmilde, Oranjekanaal Zuidzijde 10. 
Opdrachtgever: dhr. E. Jansen 

Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 5 oktober 2016 conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3.4 

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. Het booronderzoek toetst de archeologische 

verwachting. 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? 

1.3 Administratieve data 

Projectnaam Oranjekanaal Zuidzijde 10 te Hoogersmilde 
Toponiem: Oranjekanaal Zuidzijde 10 
Plaats Hoogersmilde 
Provincie: Drenthe 
Gemeente: Midden Drenthe 
Kadastraal nr. B01991 
Adviseur opdrachtgever ROMBOU, dhr. J.P. Smit 
Opdrachtgever: Dhr. E. Jansen 

Oranjekanaal ZZ 10 
Hoogersmilde 

Bevoegd gezag: Gemeente Midden Drenthe 
Centrum Coördinaat: 224457/547724 
Oppervlakte: Ruim 3.500 m

2
 

Kaartblad: 17A 
Onderzoeksmeldingsnr.  4016241100 

1.4 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ten oosten van Hoogersmilde, aan de zuidzijde van het Oranjekanaal (zie 

afbeelding 2). Het bevindt zich in een laaggelegen, reliëfarm veenkoloniale ontginningsvlakte. 

Momenteel is het terrein in gebruik als weiland.  

1.5 Voorziene ontwikkeling 

Hieronder in afbeelding 3 is weergegeven de ligging van de voorziene nieuw te bouwen stal. 

Deze komt ten oosten van een bestaande stal. De nieuwe stal wordt 146 meter lang en circa 

25 meter breed. Bij de fundering wordt mogelijk de grond afgegraven tot op de dragende 

zandlaag en vervolgens wordt de ontstane laagte met zand opgevuld. Als de dragende 

zandlaag te diep ligt, zal gewerkt gaan worden met een fundering op poeren. 

 

                                                           
4
 Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013 
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Afbeelding 2. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.5 
 

 Afbeelding 3. Plangebied met bouwlocatie.6 

                                                           
5
 Kadaster 2012 

6
 bron: ROMBOU 2016 
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2 Archeologische verwachting 

Op basis van het reeds in 2006 uitgevoerde onderzoek is de volgende archeologische 

verwachting opgesteld: 

Gebleken is dat het plangebied ligt in een laagte binnen het hooggelegen Drents-plateau. Het 

betreft veenkoloniaal gebied. Op hogere zandgronden in de omgeving zijn op luchtfoto’s celtic 

fields herkend die gedateerd zijn in de ijzertijd. Ook zijn vondsten uit het mesolithicum bekend 

in de omgeving.  

Uit het destijds uitgevoerde booronderzoek is gebleken dat in de noordzijde de volgende 

bodemopbouw aanwezig is: bouwvoor (dikte 40-50 cm), op deels dunne ongedefinieerde laag 

(40-70) cm), die vanaf 60-70 overgaat in een B-horizont.  

Ten westen van het plangebied bevindt zich vanaf 70 à 105 cm-mv veen in de ondergrond. Op 

het veen, in opgewaaid zand, komen verrommelde zandlagen voor en zandgronden waar 

mogelijk (vraagtekens in de boorstaten) podzolbodemhorizonten aanwezig zijn. Onder het 

veen tussen 100 en 150 cm-mv zijn in de top van het dekzand geen podzolgronden 

aangetroffen , die duiden op hoge en droge condities in het verleden. 

In de noordzijde bevindt het oorspronkelijk dekzand aanzienlijk hoger en lijkt de kans op het 

doen van vondsten, met name uit de periode voor jagers en verzamelaars realistisch. In het 

oorspronkelijk laaggelegen zuidelijk deel van het plangebied lijkt de kans op het doen van 

vondsten laag te zijn. Waarschijnlijk is hier veel grond op het oorspronkelijke veen opgebracht 

om de grond geschikte te maken voor agrarisch gebruik. 

 

Aanvulling op het bureauonderzoek 

Uit een topografische kaart van 1921 blijkt dat de zuidzijde van het plangebied toen nog een 

moerasmeertje was omgeven met een zone van woeste gronden (zie afbeelding 3). Het Oranje 

kanaal lag er toen al. Het gebied is pas na 1921 in gebruik genomen. Deze kaart bevestigd het 

hierboven beschreven beeld. 
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Afbeelding 3. Plangebied op een kaart uit 1921.7  

                                                           
7
 Bureau Militaire Verkenningen 1921 
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3 Verkennend booronderzoek 

3.1 Methode 

Verspreid in het onderzoeksplichtige deel van het plangebied zijn 6 boringen gezet met 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3 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 5104.8 De niet verstoorde bodemhorizonten 

zijn beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.9 De 

archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.10  

De boorlocaties zijn in het veld ingemeten met een DGPS. De maaiveldhoogte is ontleend aan 

het AHN-2. 

3.2 Resultaten en interpretatie 

De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. De boorpunten zijn weergegeven op een kaart in 

afbeelding 4 en een raaiprofiel is weergegeven in afbeelding 5. 

Onder een rommelige zandige bouwvoor en een daaronder gelegen rommelige opgebrachte 

zandlaag met een gezamelijke dikte van 60 tot 105 cm ligt in de boringen 1 t/m 5 een 

grotendeels veraarde, plaatselijk sterk zandige, veenlaag. Deze bovenste veenlaag is in de 

westzijde van het plangebied 50 cm dik, maar wordt naar het noorden toe steeds dunner en 

ontbreekt volledig in boring 1. De bovenzijde van deze veenlaag is verrommeld als gevolg van 

het afgegraven van veen en het opbrengen van zand. Onder de bovenste veenlaag bevindt zich 

een bruine, zwak humeuze zandlaag met plaatselijk plantenresten. Deze zandlaag vormt een 

onderbreking naar de onderste veenlaag. De meest voor de hand liggende verklaring is dat 

deze zandlaag door de wind is afgezet waardoor de veengroei onderbroken zal zijn geweest. 

Wat de oorzaak is van het stuifende zand is, is op basis van dit booronderzoek niet te 

achterhalen. Ook deze veenlaag wordt dunner naar het noorden toe. In boring 1 is deze 

veenlaag ruim 90 cm dik en in boring 1 nog slechts 30 cm. Het gaat om zeggeveen. Deze 

veenlaag gaat middels een dunne overgangs- of smeerlaag over in dekzand. In boring 1 ligt de 

top van het dekzand op 9,11 m +NAP en in boring 6 op 10,33 m + NAP.  Het aangetroffen zand 

is matig fijn en is waarschijnlijk afgezet als dekzand, mogelijk is het zand na afzettingen nog 

verspoeld. Zowel in de top van het stuifzand als in de onderste zandlaag (dekzand) zijn geen 

bodemhorizonten waargenomen die duiden op podzolisatie. 

Archeologische indicatoren 

Bij het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

 
 
 

                                                           
8
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 

9
 Bakker en Schelling 1989 

10
 Bosch 2007 
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Afbeelding 4. Boorpuntenkaart.

 
Afbeelding 5. Raaiprofiel van West naar Oost.  
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4 Conclusies  

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

plangebied ligt?  

Op basis van het bureauonderzoek en booronderzoek bevindt het plangebied zich ter 

plaatse van een met veen en stuifzand opgevulde depressie. In de zuidzijde van het 

plangebied is deze depressie circa 1,2 meter dieper dan in de westzijde van het 

plangebied. Echter het voorkomen van veen in boring 6 is een aanwijzing dat ook dit 

een relatief laaggelegen gebied was. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

Het gaat om een relatief laaggelegen gebied en hogere, drogere gronden ontbreken. 

De kans dat er archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn wordt zeer klein 

geacht. Het ontbreken van bekende archeologische vindplaatsen in de directe 

omgeving maakt ook dat de kans klein is dat er archeologische resten in het veen 

aanwezig zijn. 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 
De kans op de aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied wordt zeer 

klein geacht. Indien aanwezig gaat het mogelijk om bijvoorbeeld houtenconstructies in 

het veen (knuppelpaden/veenwegen). 

 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

De kans dat archeologische resten aanwezig wordt zeer klein geacht. De kans dat 

daadwerkelijke archeologische resten worden verstoord wordt dan ook klein geacht. 

 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Een archeologisch vervolgonderzoek wordt daarom niet aanbevolen. 
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5 Aanbeveling 

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

plangebied. 

 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid, de Gemeente 

Midden Drenthe. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit 

nemen omtrent deze aanbeveling. 

 

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan niet worden uitgesloten dat tijdens 

graafwerkzaamheden in het veen 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 Midden Drenthe en de Provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden. 
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Bijlage 1 Boorstaten

 



45

Boring 1       RD-coördinaten: 224434/547671

-mv (m)    NAP(m)

0 11,46

Boring 1       RD-coördinaten: 224434/547671

-mv (m)    NAP(m)

1 10,46

Boring 1       RD-coördinaten: 224434/547671

-mv (m)    NAP(m)

2 9,46

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, bouwvoor

60
Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, opgebracht, vlekken bruin

110

Veen,  bruin/zwart, scherpe ondergrens, deels veraard

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin, scherpe ondergrens, stuifzand?

230

Veen,  bruin, zeggeveen

235
Veen, zwak zandig, bruin, scherpe ondergrens, smeerlaag

240
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont dekzand

50

Boring 2       RD-coördinaten: 224450/547689

-mv (m)    NAP(m)

0 11,53

Boring 2       RD-coördinaten: 224450/547689

-mv (m)    NAP(m)

1 10,53

Boring 2       RD-coördinaten: 224450/547689

-mv (m)    NAP(m)

2 9,53

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, opgebracht

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, scherpe ondergrens, opgebracht

110

Veen,  zwart/bruin, scherpe ondergrens, deels veraard

140

Zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, weinig plantenresten, 
stuifzand?

200

Veen,  bruin, scherpe ondergrens, zeggeveen

203 Zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, weinig plantenresten, smeerlaag210

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, C horizont dekzand
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Boring 3       RD-coördinaten: 224446/547713

-mv (m)    NAP(m)

0 11,78

Boring 3       RD-coördinaten: 224446/547713

-mv (m)    NAP(m)

1 10,78

Boring 3       RD-coördinaten: 224446/547713

-mv (m)    NAP(m)

2 9,78

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, opgebracht

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, gevlekt/verstoord, 
veenbrokken

105

Veen, zwak zandig, donkergrijs, scherpe ondergrens, veraard

140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, veenlagen ingesloten

180

Veen,  bruin, scherpe ondergrens, zeggeveen

185
Veen, zwak zandig, bruin, scherpe ondergrens, weinig plantenresten, smeerlaag

190

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont dekzand

60

Boring 4       RD-coördinaten: 224464/547726

-mv (m)    NAP(m)

0 11,9

Boring 4       RD-coördinaten: 224464/547726

-mv (m)    NAP(m)

1 10,9

Boring 4       RD-coördinaten: 224464/547726

-mv (m)    NAP(m)

2 9,9

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

105

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, opgebracht, vlekken donker 
bruin

115

Veen, zwak zandig, donkerbruin, scherpe ondergrens, veraard

135

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, zandlagen, 
stuifzand

160
Veen,  bruin, scherpe ondergrens, zeggeveen

162

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, matig 
plantenresten, smeerlaag

180

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/geel, C horizont dekzand
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Boring 5       RD-coördinaten: 224469/547747

-mv (m)    NAP(m)

0 12,03

Boring 5       RD-coördinaten: 224469/547747

-mv (m)    NAP(m)

1 11,03

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak baksteenhoudend, 
gevlekt/verstoord

110 Veen, sterk zandig, donkergrijs, scherpe ondergrens, veraard, insluiting licht grijs 
zand

150
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, onscherpe ondergrens, stuifzand

160

Veen,  bruin, scherpe ondergrens, zeggeveen
170

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin, C horizont dekzand

65

Boring 6       RD-coördinaten: 224481/547774

-mv (m)    NAP(m)

0 12,13

Boring 6       RD-coördinaten: 224481/547774

-mv (m)    NAP(m)

1 11,13

Boring 6       RD-coördinaten: 224481/547774

-mv (m)    NAP(m)

2 10,13

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, 
opgebracht

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, gevlekt/verstoord, leembrokken

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, stuifzand

180

Veen,  bruin, scherpe ondergrens, zeggeveen

190

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, C horizont dekzand




