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Notitie 
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Projectnummer: 348267 Auteur: Hilde Boon, MA senior KNA-archeoloog/senior KNA- 

 prospector (actornr. 39446695) 

Datum: 09-05-2018 Versie: C1 
 

 

 

1 Algemeen 

In het kader van de geplande woningbouw ter plekke van het plangebied Haren Noord, 

Deelgebied 1 heeft Sweco een advies opgesteld ten aanzien van archeologie. Dit advies 

komt voort uit een onderzoek uitgevoerd door Grontmij (thans: Sweco) in 20061, een notitie 

van archeologisch bureau RAAP uit 20112,de gemeentelijke archeologische beleidsadvies- 

en waarnemingenkaart uit 20113, de meest recente archeologische data uit het 

archeologisch informatiesysteem Archis3 en het vigerende bestemmingsplan. 

 

 

                                                      
1 P. Fijma & J. Hoekstra 2006. Archeologisch onderzoek Dilgt, Hemmen en Essen (Deelgebieden 1, 5 en 6); Inventariserend Veldonderzoek (IVO-B). 

Grontmij Archeologische Rapporten 371. Assen, Grontmij. 
2 RAAP 2011. Plangebied Dilgt, Hemmen en Essen, deelgebied 1, te Haren, gem. Haren. Adviesdocument 543. Drachten, RAAP. 
3 Libau 2011 

Afbeelding 1. Locatie 

plangebied 
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Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat het archeologisch onderzoek uitgevoerd in 

2006 een hiaat heeft ter plekke van een gebied met hoge archeologische 

verwachtingswaarde. Hiertoe is één extra controleboring geplaatst om e.e.a. volledig 

representatief te maken. 

 

2 Voorgaand onderzoek 

2.1 Archeologische rapportages  

Het onderzoek, uitgevoerd door Grontmij in 2006 heeft bestaan uit een bureauonderzoek en 

verkennend booronderzoek. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het gebied in de 18e 

en 19e eeuw uit onbebouwde landbouwgrond heeft bestaan, op de (flank van de) Hondsrug. 

De bodem bestaat volgens de bodemkaart uit beekeerdgronden op een dunne laag lemig 

dekzand, ondiep gelegen keileem.  

Het booronderzoek, uitgevoerd in een verkennend grid van 6 boringen per hectare, heeft 

aangetoond dat het gebied in grote mate is opgehoogd en dat de onderliggende natuurlijke 

ondergrond in grote mate is verstoord. Er zijn nergens archeologische indicatoren 

aangetroffen, noch zijn er intacte bodemprofielen waargenomen die kunnen wijzen op 

geschikte bewoningsomstandigheden in de Steentijd. Er is geadviseerd het plangebied vrij 

te geven. 

 

In 2011is door RAAP een adviesdocument opgesteld, waarin de resultaten van 

bovengenoemd onderzoek kort zijn samengevat. Ook in dit document wordt geadviseerd 

geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren.  

 

2.2 Overige bronnen 

Op de Waarnemingenkaart (Libau 2011) wordt één waarneming op de rand van de 

begrenzing van het plangebied weergegeven. Volgens Archis3 betreft het de volgende 

vondst: 

 

 

 

 

 

Overige vondsten in de nabije omgeving van het plangebied bestaan uit een fragment 

vroegmiddeleeuws kogelpotaardewerk, mogelijke oude funderingsresten en een 

dierbegraving uit de Nieuwe Tijd.  

 

3 Beleid 

Op de gemeentelijke beleidsadvieskaart (Libau 2011) wordt voor het meest westelijke deel 

van het plangebied een hoge verwachtingswaarde toegekend (zie afb. 2). Het overige deel 

van het plangebied heeft een lage archeologische verwachtingswaarde. Voor de gebieden 

met een hoge verwachtingswaarde geldt volgens de bijbehorende Nota Archeologiebeleid 

Omstreeks 1980 gevonden in een oude bladkomposthoop. Primaire ligging 

derhalve slechts bij benadering bekend. Geslepen bijltje van grijze vuursteen, beige 

tot roodbruin gepatineerd. Omtrek licht trapeziumvormig, licht gebogen snede en 

brede, doch in een punt eindigende top. 

 

Datering: Neolithicum 
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dat een bureauonderzoek nodig is bij ingrepen groter dan 200 m²; voor de gebieden met 

een lage verwachtingswaarde geldt dat in principe geen archeologisch onderzoek nodig is.  

 

Het gebied heeft geen archeologische dubbelbestemming in het huidig vigerende 

bestemmingsplan. 

 

 

Afbeelding 2. Het plangebied op de gemeentelijke beleidsadvieskaart (Libau 2011) 

 

4 Controleboring 

Alhoewel het plangebied eerder is vrijgegeven en het gebied geen archeologische 

dubbelbestemming heeft, is er toch een archeologische controleboring uitgevoerd. De reden 

hiervoor is dat het plangebied in vorm iets is gewijzigd ten opzichte van het plangebied 

zoals dit in 2006 is onderzocht. Een smalle strook in het verlengde van de Hemmenlaan is 

destijds buiten het onderzoek gelaten. Omdat een deel van deze strook thans ter plekke ligt 

van een gebied met een hoge archeologische verwachting volgens de beleidskaart, is 

besloten een enkele controleboring uit te voeren om het gebied alsnog volledig te hebben 

onderzocht (zie afb.3). 
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Afbeelding 3. Locatie en interpretatie en aanvullende boring (sterretje). De groene lijnen 

geven de begrenzing aan van het plangebied in 2006. 

 

De controleboring is uitgevoerd op 3 mei 2018 door een senior KNA-prospector. De boring 

is x-, y-, z ingemeten met een RTK 06-GPS en beschreven conform NEN5104/Stiboka.  

De locatie van de controleboring is thans in gebruik als paardenbak. Hiertoe lijkt de locatie 

afgegraven te zijn: er is een duidelijk hoogteverschil zichtbaar ten opzichte van het gebied 

buiten de paardenbak, ten westen van de locatie (zie ook Bijlage 2, foto 1). De bodem 

bestaat uit 40 cm opgebracht “scherp” zand, ten behoeve van de paardenbak. Hieronder 

bevindt zich een pakket matig fijn, matig lemig zand met grind en enkele sporen detritus 

(vergane organische resten). Dit zand is geïnterpreteerd als keizand. Het grondwater 

bevindt zich op circa 0,4 m -mv. 

De bodemopbouw komt overeen met de bodems die in de overige boringen zijn 

aangetroffen: afgegraven, opgehoogd en verstoord tot ver in de natuurlijke ondergrond. De 

kans dat hier nog archeologische resten aanwezig zijn is nihil.  

 

5 Advies 

Op basis van het voorgaande onderzoek, de beleids- en adviesdocumenten, alsmede de 

uitgevoerde controleboring wordt geadviseerd in het kader van archeologie het plangebied 

definitief vrij te geven. 

Dit advies dient te worden afgestemd met de bevoegde overheid, de gemeente Haren. Het 

advies van de gemeente kan afwijken van het advies in onderhavige notitie. 
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BIJLAGE 1 – BOORPROFIEL CONTROLEBORING 
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BIJLAGE 2 – SITUATIEFOTO’S PLANGEBIED 
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