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Samenvatting 
 
Aanleiding tot het hier beschreven bureauonderzoek zijn de plannen voor het aanleggen van een 
gasleiding binnen de onderzochte percelen die tussen de Vennendijk en N362 te Delfzijl liggen. Omdat 
deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, is een archeologisch onderzoek 
noodzakelijk conform de Monumentenwet van 1988. RPS advies- en ingenieursbureau heeft  
MUG Ingenieursbureau, afdeling Archeologie, opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren.  
Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 3 en 4 december 2015 door de heer G.J. de Roller. Het onderzoek 
is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3, en de 
richtlijnen van de gemeente advieskaart.   
 
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het onderzoekstracé grotendeels langs een oude maar ligt waardoor een 
grote kans bestaat dat er een overslibte oeverwal aanwezig is, waarop eventueel bewoningssporen 
aanwezig zijn. Volgens de fysisch-geografische kaart loopt het onderzoekstracé over een inversierug. Op 
de oeverwal en inversierug kunnen bewoningsresten uit de periode ijzertijd-middeleeuwen en nieuwe tijd 
voorkomen. Ook kunnen sporen van landinrichting aanwezig zijn en (overslibde) wierden. Daarom beveelt 
MUG Ingenieursbureau aan om een verkennend booronderzoek uit te voeren. Ook kunnen sporen van 
landinrichtingen en wegen aanwezig zijn alsmede (overslibde) wierden.  
 
MUG Ingenieursbureau beveelt aan om binnen de zone waar het leidingtracé samenvalt met een hoge 
archeologische verwachtingswaarde een booronderzoek uit te voeren waarbij duidelijk moet worden of er 
binnen de voorgenomen ontgravingsdiepte aanwijzingen zijn voor archeologische vindplaatsen. 
 
Het bovenstaande advies dient te worden getoetst en goedgekeurd door de bevoegde overheid, in deze de 
gemeente Delfzijl door middel van een selectiebesluit.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Aanleiding tot het hier beschreven bureauonderzoek zijn de plannen voor het aanleggen van een 
gasleiding binnen de onderzochte percelen, die tussen de Vennendijk en N362 te Delfzijl liggen. Omdat 
deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, is een archeologisch onderzoek 
noodzakelijk conform de Monumentenwet van 1988. RPS advies- en ingenieursbureau heeft  
MUG Ingenieursbureau, afdeling Archeologie, opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren.  
Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 3 en 4 december 2015 door de heer G.J. de Roller. Het onderzoek 
is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3

1
, en de 

richtlijnen van de gemeente.   
 

1.2 Ligging van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied ligt tussen de Vennendijk en N362. Het betreft een tracé van circa 1500 m en is in 
gebruik als weiland (zie afbeelding 1).  
 
      259/594 

 
256/590 

Afbeelding 1.  Uitsnede van de topografische kaart waarop het onderzoekstracé met een rode lijn is 
aangegeven (bron: Esri Nederland) 

 
 

  

                                                      
1
  De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd via www.sikb.nl 
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1.3 Objectgegevens 

Tabel 1.  Algemene gegevens van het onderzoeksgebied 

Provincie    Groningen 

Gemeente    Delfzijl 

Plaats     Farmsum 

Toponiem    Vennendijk 

Kaartblad    7F 

Coördinaten    257.536/592.733 N 
      257.442/591.792 Z 
     257.066/591.785 W 

Lengte onderzoeksgebied  circa 1500 m 

 

1.4 Overzicht van de geplande werkzaamheden 

Men is voornemens binnen het onderzoeksgebied een ondergrondse gastransportleiding aan te leggen. 
Het tracé heeft een lengte van circa 1500 m en een breedte van circa 10 m. De leiding krijgt een dekking 
van circa 1,2 m. De exacte ontgravingsdiepte is niet bekend maar zal vermoedelijk rond de 1,5 m-mv 
liggen. 
 

1.5 Doel van het onderzoek 

Het doel van dit bureauonderzoek is het opstellen van een specifiek archeologisch verwachtingsmodel voor 
het onderzoeksgebied.  
 

1.6 Gemeentelijk beleid 

Gemeente Delfzijl heeft een eigen archeologiebeleid en beschikt over een archeologische verwachtings- 
en beleidsadvieskaart. Het onderzoeksgebied ligt volgens deze kaart in een zone met een algemene hoge 
archeologische verwachting (WR-a4, roze, op afbeelding 2) en binnen een zone met een lage verwachting 
(groengeel op afbeelding 2). Voor de zone met een hoge archeologische verwachting geldt een 
vrijstellingsgrens van 200 m

2
, die door de voorgenomen ingreep overschreden wordt. Voor de zone met 

een lage verwachting is geen onderzoek noodzakelijk. Voor de aanleg van de gastransportleiding is 
daarom conform het beleid van de gemeente een bureauonderzoek noodzakelijk. 
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Afbeelding 2.  Uitsnede van de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente 
Delfzijl waarop het onderzoekstracé met een rode lijn is aangegeven (bron: De Jong et al. 
2013). 
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2 Het bureauonderzoek 

2.1 De opzet van het onderzoek  

Op basis van verworven informatie met behulp van bestaande bronnen over bekende archeologische, 
historische en aardkundige waarden, wordt de gespecificeerde, archeologische verwachting voor het 
onderzoeksgebied opgesteld. Hierin wordt beschreven of archeologische resten aanwezig kunnen zijn in 
het onderzoeksgebied en wat de potentiële aard, datering en omvang hiervan is. Voor inzage in de 
gehanteerde periode- en tijdsindeling wordt verwezen naar tabel 2.1. Daarnaast wordt bekeken of en in 
welke mate de voorgenomen werkzaamheden in het onderzoeksgebied een bedreiging vormen voor het 
bodemarchief. Indien er van bedreiging van het bodemarchief sprake is, wordt geadviseerd op welke wijze 
hiermee in het vervolgtraject van de plannen rekening kan worden gehouden. 
 
Tabel 2.1  Vereenvoudigde archeologische tijdsschaal (bron: Brandt et al. 1992) 

Periode Van Tot 

Oude steentijd of paleolithicum - 8800 voor Chr. 

Midden steentijd of mesolithicum 8800 voor Chr. 4900 voor Chr. 

Nieuwe steentijd of neolithicum 5300 voor Chr. 2000 voor Chr. 

Bronstijd 2000 voor Chr. 800 voor Chr. 

IJzertijd 800 voor Chr. 12 voor Chr. 

Romeinse tijd 12 voor Chr. 450 na Chr. 

Vroege middeleeuwen 450 na Chr. 1050 na Chr. 

Late middeleeuwen 1050 na Chr. 1500 na Chr. 

Nieuwe tijd 1500 na Chr. heden 
 

2.2 Aardwetenschappelijke situatie 

De trefkans op archeologie wordt sterk bepaald door het type landschap. Er is altijd een relatie tussen de 
situering van archeologische vindplaatsen en de mogelijkheden die het landschap voor bewoning en 
gebruik bood, vaak samenhangend met specifieke landschapselementen. Deze relatie kan verschillen per 
archeologische periode en per complextype. Aan de hand van de geraadpleegde aardkundige gegevens 
kunnen uitspraken worden gedaan over de gebruiksmogelijkheden van het landschap door de mens in de 
verschillende archeologische perioden en, indien mogelijk, ook over verschillende relevante archeologische 
activiteiten.  
 
Uit de geomorfologische kaart blijkt dat het onderzoekstracé binnen een zone met een getij-inversierug 
(code 3K33) ligt en binnen een vlakte van getij-afzettingen, code 1M35 (zie afbeelding 3). Ten westen van 
het onderzoekstracé liggen twee wierden (code T) en ten zuidoosten van het onderzoekstracé ligt een 
opgehoogd terrein (code 3F12). De fysisch geografische kaart van Groningen laat een zelfde beeld zien als 
de geomorfologische kaart (zie afbeelding 4) waarbij het onderzoekstracé binnen een inversierug ligt. Het 
afwateringskanaal van Duurswold is van oorsprong de Farmsumer Maar, zie paragraaf 2.3. Hoewel niet op 
de fysisch geografische kaart aangegeven kan niet uitgesloten worden dat langs deze maar oeverwallen 
kunnen voorkomen. 
 
De bodemkaart geeft aan dat het onderzoekstracé binnen een gebied ligt met knippige poldervaaggronden 
waarvan de bodem varieert van lichte tot zware klei (codes kMn63c, kMn43c kMn48c en gMn88c, zie 
afbeelding 5). Vaaggronden zijn relatief jonge gronden waain nog geen duidelijke bodemvorming in heeft 
plaatsgevonden (Berendsen 2005, Koeslag 1970). Het knippige karakter wijst er op dat het over het 
algemeen om zware kleigronden gaat.  
 
Uit de gegevens van het actueel hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat de hoogte van het maaiveld 
binnen het onderzoekstracé varieert tussen 1,6 en 0,4 m-NAP (zie afbeelding 6). Op grond van het 
kaartbeeld zijn geen opvallende hoge koppen die op de aanwezigheid van een verlaten wierde zouden 
kunnen wijzen. De inversierug is als hoger gelegen zone zichtbaar. Op sommige percelen is een 
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ruitjespatroon te zien dat erop wijst dat de afwatering door middel van greppels geschiedt en het maaiveld 
bol ligt. Het gaat om zogenaamde kruinige percelen. 
. 

 

Afbeelding 3.  Uitsnede van de geomorfologische kaart waarop het onderzoekstraject met een rode lijn is 
aangegeven (bron: https://zoeken.cultureelerfgoed.nl/) 

 
 

 

Afbeelding 4.  Uitsnede van de fysisch-geografische kaart van Groningen waarop het onderzoekstracé met 
een rode lijn is aangegeven Mw3: inversierug, Mv2 vlakte van getij-afzettingen(bron: Snijders 
1985)  
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Afbeelding 5.  Uitsnede van de bodemkaart waarop het onderzoekstracé met een rode lijn is aangegeven 
(bron: https://zoeken.cultureelerfgoed.nl/) 

 

 

Legenda 

 

Afbeelding 6.  Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland waarop het onderzoekstracé met een 
rode lijn is aangegeven (bron: http://ahn.maps.arcgis.com/) 

 

2.3 Historische situatie en bouwhistorische waarden 

Op grond van de kadastrale kaart uit 1811-1832 ligt het onderzoekstracé binnen agrarische percelen (zie 
afbeelding 7). In het midden van de 19

e
 eeuw wordt het afwateringskanaal van Duurswold aangelegd en 

daarvoor is gebruikgemaakt van de Farmsumer Maar (zie afbeelding 8). In de jaren ’50 van de vorige eeuw 
is het Eemskanaal aangelegd dat nu de noordgrens van het onderzoekstracé vormt (zie afbeelding 9). In 
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het zuidelijke deel kruist het tracé twee voormalige wegen die in de jaren ’50 en ‘60 van de vorige eeuw zijn 
vervallen. In het zuidelijke deel van het onderzoekstraject zijn enkele percelen samengevoegd (zie 
afbeelding 10). Op grond van de historische kaartbeelden hebben, afgezien van de aanleg van het 
afwateringskanaal, geen noemenswaardige bodemingrepen plaatsgevonden.  
 

 

Afbeelding 7.  Uitsnede van de kadastrale kaart 1811-1832 waarop het onderzoekstracé globaal met twee 
ovalen is aangegeven (bron: www.watwaswaar.nl) 

 
 

 

Afbeelding 8.  Uitsnede van de topografische kaart uit 1908 waarop het onderzoekstracé globaal met een 
rode lijn is aangegeven (bron: www.watwaswaar.nl) 
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Afbeelding 9.  Uitsnede van de topografische kaart uit 1953 waarop het onderzoekstracé globaal met een 
rode lijn is aangegeven (bron: www.watwaswaar.nl) 

 

 

Afbeelding 10.  Uitsnede van de topografische kaart uit 1970 waarop het onderzoekstracé globaal met een 
rode lijn is aangegeven (bron: www.watwaswaar.nl) 

 

2.4 Bekende archeologische waarden 

Uit de gegevens in Archis blijkt dat er in de omgeving verschillende archeologische onderzoeken hebben 
plaatsgevonden en dat er in de omgeving twee archeologische monumenten liggen (zie afbeelding 11). 
Deze monumenten betreffen de nummers 7419 (Gommelburg) en 5814 en omvatten beide huiswierden. 
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Afbeelding 11.  Uitsnede van de kaart uit ARCHIS, waarop de archeologische monumenten (in paars) en 
de onderzoeksmeldingen (in geel) en het onderzoekstracé met een rode lijn zijn 
aangegeven (bron: archis.cultureelerfgoed.nl) 

 
 
Aan de oostzijde van het kanaal ligt een WACO-leidingtracé waarvoor verschillende archeologische 
onderzoeken hebben plaatsgevonden. De volgende onderzoeksmeldingen zijn van belang:

2
 

- 19417: Op basis van het bureau- en veldonderzoek luidt de aanbeveling dat een archeologische  
  begeleiding van de graafwerkzaamheden ter plaatste van het AMK-terrein 5814 en een locatie circa  

100 m ten noorden hiervan (alwaar een vegetatiehorizont is aangetroffen) dient te worden uitgevoerd. Het 
WACO-tracé snijdt een kwelderwal met daarop meerdere beschermde archeologische monumenten. Het 
gaat om wierden en huiswierden vanaf de midden-ijzertijd. Het tracé snijdt bovendien een archeologisch 
monument (nr. 5814) (Spoelstra & Teekens 2006).  

- 22374: Is een archeologisch proefputten/proefsleuvenonderzoek dat aan de westrand van het 
  archeologische monument 5814 heeft plaatsgevonden. Hierbij is in de drie putten een pakket  

opgebrachte en gestorte klei aangetroffen, met daarin diverse soorten aardewerk. Deze scherven dateren 
vanaf de ijzertijd tot de nieuwe tijd. Waar de opgebrachte grond vandaan komt, is niet te achterhalen. 
Daarnaast zijn recente verstoringen van leidingsleuven aangetroffen. (Marinelli & Feber 2007). 

- 25957: Betreft een archeologisch bureauonderzoek naar een leidingtraject dat in oost-westrichting loopt. 
Naar aanleiding van het onderzoek wordt geconcludeerd dat binnen een afstand van 500 m aan 
weerszijden van het geplande tracé in het oostelijk deelgebied diverse archeologische waarnemingen en 
monumenten aanwezig zijn (Vissinga & Dijk 2007). 

 
Langs de oostkant van het afwateringskanaal van Duurswold is door dit afwateringskanaal een overslibde 
nederzetting aangesneden. Hiervan zijn in Archis de volgende waarnemingen opgenomen: 
- 39488: Deze waarneming betreft een overslibde nederzetting (wierde) uit de eerste eeuwen na het begin 
  van de jaartelling. Aan de westzijde zal door de aanleg van het afwateringskanaal van Duurswold een 
  gedeelte zijn verdwenen. Het oorspronkelijke woonniveau was in het profiel buiten de nederzetting als 

                                                      
2
 Vooralsnog is het niet mogelijk om via Archis 3 onderzoeksnummers op de kaart af te beelden 
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een vegetatiebandje herkenbaar dat rond de 0,54-0,77 m-NAP ligt. In de wierde zijn kuilen aangetroffen 
met aardewerk uit de ijzertijd-Romeinse tijd (Boersma 1971). Het onderzoek betreft de westkant van het 
AMK-terrein 5814. 

- 410375: Deze waarneming is gedaan tijdens een archeologisch proefsleuvenonderzoek. De vondsten zijn 
afkomstig uit een proefsleuf ter hoogte van AMK-terrein 5814. Echter, de nederzetting is bij het proef-
sleuvenonderzoek niet aangetroffen. Derhalve is geadviseerd dat de vindplaats niet behoudenswaardig is 
(conform criteria KNA 3.1, Marinelli & Feber 2007). Dit advies is ook overgenomen door de bevoegde 
overheid. 

- 410377: Deze waarneming heeft ook betrekking op het onder nummer 410375 geregistreerde onderzoek. 
 

2.5 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

Uit de gegevens van het bureauonderzoek blijkt dat het onderzoekstracé langs de Farmsumer Maar ligt, 
die in het midden van de 19

e
 eeuw is omgevormd tot het afwateringskanaal van Duurswold. Aan de 

oostkant van het afwateringskanaal ligt mogelijk gestorte grond met terpaardewerk. Hoewel de hoogtekaart 
geen indicaties geeft voor de aanwezigheid van huiswierden kan niet uitgesloten worden dat er overslibde 
wierden aan de westkant van het afwateringskanaal aanwezig zijn. Omdat het kanaal van oorsprong een 
maar is moet ook rekening gehouden worden met oeverwallen die aantrekkelijk zijn geweest voor 
bewoning. Op grond van de gegevens van de fysisch-geografische kaart loopt het onderzoekstracé over 
een inversierug. Deze rug is als een hoger gelegen zone op de hoogtekaart zichtbaar. Binnen deze zone 
moet rekening gehouden worden met mogelijke bewoningssporen. Vanaf de ijzertijd kan bewoning binnen 
het onderzoeksgebied plaatsvinden. Als bewoningslocaties zullen de hogere landschappelijke delen 
gekozen zijn zoals de oeverwallen van de maren, de kreekruggen en inversieruggen. Via de waterweg kon 
men zich ook makkelijk door het terrein verplaatsen. Verder kunnen er binnen het zuidelijke deel resten 
van de in de jaren ’50 en ’60 vervallen wegen aanwezig zijn. Op grond van de historische kaarten zijn nabij 
het onderzoekstracé kavels samengevoegd tot grotere percelen. Hierbij kunnen plaatselijk 
bodemverstoringen hebben plaatsgevonden. 
 
Gelet op de mogelijk aanwezige archeologische resten dient vervolgonderzoek in de vorm van een 
verkennend booronderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek moet aantonen of er rekening gehouden moet 
worden met onder andere vlaknederzettingen en (overslibde) wierden. Daarnaast moet het booronderzoek 
aantonen of de bodem intact dan wel verstoord is. 
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3 Conclusie en advies 

3.1 Conclusie 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het onderzoekstracé grotendeels langs een oude maar ligt waardoor een 
grote kans bestaat dat er een overslibte oeverwal aanwezig is, waarop eventueel bewoningssporen 
aanwezig zijn. Op de oeverwal kunnen bewoningsresten uit de periode ijzertijd-middeleeuwen en nieuwe 
tijd voorkomen. Ook kunnen sporen van landinrichting aanwezig zijn en (overslibde) wierden. Daarom 
beveelt MUG Ingenieursbureau aan om een verkennend booronderzoek uit te voeren. 
 

3.2 Advies 

MUG Ingenieursbureau beveelt aan om binnen de zone waar het leidingtracé samenvalt met een hoge 
archeologische verwachtingswaarde een booronderzoek uit te voeren waarbij duidelijk moet worden of 
binnen de voorgenomen ontgravingsdiepte aanwijzingen zijn voor archeologische vindplaatsen.  
 
Het bovenstaande advies dient te worden getoetst en goedgekeurd door de bevoegde overheid, in deze de 
gemeente Delfzijl, door middel van een selectiebesluit.  
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Afbeelding 8.  Uitsnede van de topografische kaart uit 1908 waarop het onderzoekstracé globaal met een 

rode lijn is aangegeven (bron: www.watwaswaar.nl) 
Afbeelding 9.  Uitsnede van de topografische kaart uit 1953 waarop het onderzoekstracé globaal met een 

rode lijn is aangegeven (bron: www.watwaswaar.nl) 
Afbeelding 10.  Uitsnede van de topografische kaart uit 1970 waarop het onderzoekstracé globaal met een 

rode lijn is aangegeven (bron: www.watwaswaar.nl) 

Afbeelding 11.  Uitsnede van de kaart met archeologische monumenten en onderzoeksmeldingen uit 
Archis waarop het onderzoekstracé met een rode lijn is aangegeven (bron: 
archis.cultureelerfgoed.nl) 

  



 

 

 
 




