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Bestemmingsplan Bedrijvenpark Zuid-Groningen en AVE BE Ter Apelkanaal 
 

Een Archeologisch Bureauonderzoek 
 

 
Planvoornemen 
In opdracht van BügelHajema, vertegenwoordigd door mevr. M. Plantenga, is een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor het bedrijvenpark Zuid-Groningen en AVEBE te Ter Apelkanaal (zie figuur 1). 
De aanleiding voor het onderzoek is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. In het 
nieuwe bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van uitbreiding van de hier gevestigde 
bedrijven en het herschikken van de bestaande bebouwing. Toekomstige (bouw)werkzaamheden kunnen leiden 
tot aantasting van archeologische resten. In dit bureauonderzoek wordt daarom in kaart gebracht welke 
archeologische resten in het gebied te verwachten zijn. Het gebied waar de ingrepen gaan plaatsvinden, wordt in 
dit bureauonderzoek verder aangeduid als plangebied. 

Figuur 1: Ligging van het bedrijvenpark 
Zuid-Groningen en AVEBE te Ter 
Apelkanaal aangegeven met een rood 
kader (Topografische Atlas Groningen 
1:25.000). De blauwe lijn geeft de 
gemeentegrens aan. 

Figuur 2: Recente luchtfoto (www.bing.com/maps) met daarop met een rood kader de begrenzing van het bedrijvenpark. 
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Landschappelijke informatie 
Het plangebied ligt bij Jipsingboermussel aan de noordzijde van het Musselkanaal en omvat het bestaande 
bedrijventerrein Zuid-Groningen en het terrein van aardappelzetmeelfabriek AVEBE. Het landschap in dit gebied 
is grotendeels gevormd tijdens de laatste ijstijd, het weichselien (115.000-10.000 jaar geleden). In deze periode 
bereikte het landijs Noord-Nederland weliswaar niet, maar was de invloed van het koude klimaat wel goed 
merkbaar. Oudere afzettingen van klei en zand erodeerden door vorst, dooi en smeltwaterstromen. Vanwege het 
droge (koude) klimaat en het ontbreken van dichte vegetatie kon de wind gemakkelijk vat krijgen op het fijne zand 
aan de oppervlakte. Hierdoor werd over een groot gebied een laag dekzand afgezet. Dit proces van erosie en 
hernieuwde afzetting leidde ertoe dat het bestaande reliëf in het landschap vervlakte: dalen werden met zand 
opgevuld en hoge koppen werden door winderosie afgevlakt. Op vlaktes daarentegen ontstond nieuw reliëf in de 
vorm van dekzandkoppen en –ruggen.  
 
Door vernatting als gevolg van de stijgende zeespiegel en daarmee verslechterde afwatering van het achterland 
ontstond vanaf het eind van de bronstijd of mogelijk al eerder op grote schaal veengroei. Het veen begon 
aanvankelijk lokaal te groeien in rivier- en beekdalen en in depressies. Vanuit deze dalen en depressies breidde 
het veen zich langzamerhand over het dekzandlandschap uit en bedekte uiteindelijk ook de dekzandkoppen en  
–ruggen.  
 
Aan het eind van de 18de eeuw werden de uitgestrekte venen in deze regio in ontginning genomen. Het 
Musselkanaal (verlengde van het Stadskanaal) diende bij de ontginning van het plangebied als ontginningsas. 
Tegenwoordig is het veen vrijwel geheel verdwenen, waardoor het gebied wederom geclassificeerd kan worden 
als dekzandgebied. 
 
Aardkundige informatie 
Op de fysisch geografische kaart van de provincie Groningen (zie figuur 3 en bijlage Fysisch Geografische Kaart) 
is het plangebied gekarteerd als dekzandvlakte, deels met 15-40 cm restveen (code Nv2 en oNv2). De fysisch 
geografische kaart geeft daarbij aan dat het plangebied plaatselijk ijzerrijk is. In het zuidelijk deel van het 
plangebied, rondom de fabriek van AVEBE is een ontgonnen veenvlakte met meer dan 40 cm restveen 
gekarteerd. Daarnaast zijn bij AVEBE enkele vloeivelden (code Ad) weergegeven. Ten noorden van het 
plangebied is een dekzandrug weergegeven (code Nr1) en ten oosten van het plangebied komen enkele 
dekzandwelvingen voor (code Nw1).  

 

Figuur 3: Uitsnede van de fysisch geografische kaart van de provincie Groningen, waarop met een rood kader de ligging 
van het plangebied is aangegeven. 



 
Libau, 17 oktober 2013 – rapport 13-212  3 

 

Het beeld op de geomorfologische kaart (zie figuur 4 en bijlage Geomorfologische kaart) wijkt enigszins af van dat 
van de fysisch geografische kaart. Op de geomorfologische kaart is een groot deel van het plangebied niet 
gekarteerd in verband met de aanwezigheid van AVEBE. De rest van het plangebied is gekarteerd als vlakte van 
ten dele vervlakte dekzanden (code 2M14). Centraal in het plangebied is een kleine dekzandrug aangegeven 
(code 3K14).  

 
De op de geomorfologische kaart aangegeven dekzandrug is op de kaart van het AHN1 (Actueel Hoogtebestand 
Nederland; gekarteerd tussen 1997 en 2003) nog duidelijk als verhoging zichtbaar (zie figuur 5). Op de kaart van 
het AHN2 (gekarteerd tussen 2007 en 2012) is te zien dat ter plaatse van de rug een bedrijfspand is gebouwd en 
infrastructuur is aangelegd, waardoor het reliëf is vervlakt. 
 

Figuur 5: Hoogteverschillen in en 
rondom het plangebied volgens het 
AHN1 (boven) en het AHN2 (onder). 
De rode, oranje en gele tinten geven 
de relatief hoge delen van het 
landschap aan; de groene en blauwe 
tinten de relatief lage delen. De 
begrenzing van het bedrijvenpark is 
aangegeven met een zwart kader. De 
zwarte pijl wijst naar de op de 
geomorfologische kaart aangegeven 
dekzandrug; de blauwe ellipsen 
geven de op topografische kaarten 
aangegeven hoogtes aan. 

Figuur 4: Uitsnede van de 
geomorfologische kaart (via Archis), 
waarop met een rood kader de ligging 
van het plangebied is aangegeven. 
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Op de AHN-kaart is verder te zien dat ondanks de vervening het oorspronkelijke reliëf in het plangebied nog 
grotendeels intact is. Op een aantal locaties zijn hoogtes te zien die duiden op de aanwezigheid van 
dekzandruggen of –koppen. Uit de bodemkaart (zie figuur 6 en bijlage Bodemkaart) blijkt dat zich in het dekzand 
op deze hoger gelegen locaties een veldpodzolbodem heeft ontwikkeld (code Hn21). Ook rondom deze hoogtes 
komen veldpodzolgronden voor. Het voorkomen van een podzolbodem duidt op een goede ontwatering van het 
dekzand. In de prehistorie vestigde men zich bij voorkeur op dit soort droge plaatsen.  

 
In het westen van het plangebied en ter plaatse van AVEBE komen moerige podzolgronden voor met een 
veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag (code iWp). Dit veenkoloniaal dek en deze moerige tussenlaag zijn 
het restant van het oorspronkelijke veenpakket. In de rest van het plangebied bestaat de bodem uit 
gooreerdgronden in lemig fijn zand (code pZn23), veengronden met een veenkoloniaal dek op zand zonder 
humuspodzol (code iVz) en moerige eerdgronden met een veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag op zand 
(code iWz). Het ontbreken van een podzolbodem in deze delen van het plangebied duidt op relatief natte 
omstandigheden. 
 
Archeologische informatie 
Binnen het plangebied liggen geen terreinen die zijn geregistreerd op de Archeologische Monumenten Kaart 
(AMK). Ook zijn uit het plangebied geen archeologische waarnemingen bekend (zie bijlage Kaart archeologie). In 
de directe omgeving van het plangebied liggen drie AMK-terreinen en zijn meerdere archeologische 
waarnemingen gedaan.  
 
Ten oosten van het plangebied liggen twee terreinen met mogelijke sporen van een celtic field oftewel raatakker 
uit de periode ijzertijd – Romeinse tijd (AMK-terreinen 7362 en 8952). Dit celtic field is door A.J.Brongers (1976) 
geïdentificeerd op luchtfoto's uit 1932 en 1951. Groenendijk (1995, p.224) vermoedt echter dat de op de 
luchtfoto’s waargenomen sporen van recente of natuurlijke oorsprong zijn.  
 
Ten zuiden van het plangebied, aan de overzijde van het Musselkanaal, ligt een terrein met daarin sporen van 
activiteiten uit de middenbronstijd (AMK-terrein 14397). Hier zijn op een lage, ovale verhoging in een akker een 
bronzen randhielbijl en aardewerkfragmenten aangetroffen (waarnemingsnummer 214352). 
 
Daarnaast zijn in de omgeving van het plangebied de volgende archeologische vondsten gedaan: een vuurstenen 
bijl uit het neolithicum (waarnemingsnummer 18477), een vuurstenen bijl uit het midden-neolithicum (waarneming 
446), een stenen bijl uit het laat-neolithicum (waarneming 18476), een stenen bijl uit de periode neolithicum – 
bronstijd (waarneming 18474), twee stenen hamerbijlen uit de periode late bronstijd – middenijzertijd 
(waarnemingen 20 en 47004), een houten wagenwiel uit het laat-neolithicum (waarneming 18420) en een deel 
van een houten spaakwiel uit de periode ijzertijd – middeleeuwen (waarneming 239889). 
 
 

Figuur 6: Uitsnede van de bodem-
kaart (via Archis), waarop met een 
rood kader de ligging van het 
plangebied is aangegeven.  
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Historische informatie 
Op de kadastrale minuut uit het begin van de 19de eeuw (gemeente Vlagtwedde, sectie G, blad 8) is te zien dat 
het gehele plangebied nog bestond uit veenheide (zie afbeelding 7 en bijlage Kadastrale minuut). Dit veengebied 
was in eigendom bij de Waargeregtigden van Jipsinghuizen. Rondom het plangebied was het veen al ontgonnen 
en waren de gronden in gebruik als weiland. De weilanden ten noorden van het plangebied, in het stroomdal van 
de Mussel Aa, waren voornamelijk in eigendom bij particulieren. Ten oosten van het plangebied lagen de 
weilanden van de Waargeregtigden van Jipsinghuizen en van Laude.  

 
Uit historische kaarten blijkt dat het plangebied in de tweede helft van de 19de eeuw werd ontgonnen. Het 
Musselkanaal diende hierbij als ontginningsas. Op de Topografisch Militaire Kaart van 1906 is te zien dat het 
plangebied al volledig ontgonnen is en dat de vele kleine perceeltjes in gebruik zijn als bouwland en weiland. Ook 
de aardappelmeelfabriek (nu AVEBE) was al aanwezig. Op topografische kaarten uit de eerste helft van de 20ste 
eeuw zijn binnen het plangebied een tweetal verhogingen weergegeven, die duiden op de aanwezigheid van een 
dekzandkop (zie figuur 8). Deze hoger gelegen locaties zijn ook duidelijk zichtbaar op de AHN-kaart (zie figuur 5).  

 
De topografische (militaire) kaarten 
uit de 20ste eeuw laten de 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen 
het plangebied zien (zie bijlage 
Ruimtelijke ontwikkeling). Met 
name vanaf 1975 is een sterke 
uitbreiding van AVEBE te zien. Ook 
is recentelijk het bedrijventerrein 
Zuid-Groningen aangelegd.  
 
 
 
 

Figuur 7: Uitsnede van de kadastrale minuut (Vlagtwedde, sectie G, blad 8) uit het begin van de 19de eeuw met daarop 
geprojecteerd de huidige topografie. De ligging van het plangebied is aangegeven met een rood kader. 

Figuur 8: Uitsnede van de 
topografisch militaire kaart van 1933, 
waarop met een rood kader de ligging 
van het plangebied is aangegeven. 
de blauwe ellipsen geven de op het 
AHN zichtbare hoogtes aan. 
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Overweging en advies 
Het plangebied maakt deel uit van een dekzandgebied dat in de steentijd goede bewoningsmogelijkheden bood. 
Met name de hogere en drogere delen van het landschap, zoals dekzandruggen en –koppen, waren als 
vestigingsplaats in trek. Uit het Actueel Hoogtebestand Nederland en uit aardkundige gegevens blijkt dat binnen 
het plangebied meerdere van dit soort drogere dekzandkoppen voorkomen. Deze locaties worden gekenmerkt 
door de aanwezigheid van podzolbodems. Derhalve wordt geadviseerd om op die locaties binnen het plangebied 
waar een podzolbodem aanwezig is, eventuele bodemingrepen (nieuwbouw bedrijven, aanleg infrastructuur, 
etc.), vooraf te laten gaan door archeologisch booronderzoek. Dit onderzoek dient ertoe om de gaafheid van de 
bodem in kaart te brengen en de aan- of afwezigheid van archeologische resten te bepalen. De globale ligging 
van de podzolgronden binnen het plangebied zijn in figuur 9 aangegeven met groene vlakken. 
 
Voor percelen waar nu bebouwing/infrastructuur aanwezig is, of die anderszins industrieel gebruikt worden, wordt 
nader archeologisch onderzoek niet noodzakelijk geacht. De aanleg van gebouwen en infrastructuur en het 
gebruik van de grond voor diverse industriële activiteiten zal namelijk hebben geleid tot aantasting van de bodem 
en de hierin aanwezige archeologische resten. In figuur 9 zijn deze percelen met een grijs vlak aangegeven. 

 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- Uitsnede fysisch geografische kaart; 
- Geomorfologische kaart; 
- Bodemkaart; 
- Kaart archeologie; 
- Kadastrale minuut via HisGIS; 
- Ruimtelijke ontwikkeling. 

Figuur 9: Recente luchtfoto waarop met een rode stippellijn de begrenzing van het plangebied is aangegeven. De delen 
van het plangebied waar de bodem als gevolg van industriële activiteiten waarschijnlijk verstoord is, zijn aangegeven met 
grijze vlakken. De groene vlakken geven de globale ligging van de podzolbodems binnen het plangebied aan. 
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Archeologische periodes 
 
paleolithicum      tot 8800 v.Chr. 
paleolithicum vroeg    tot 300000 C14 
paleolithicum midden    300000 - 35000 C14 
paleolithicum laat    35000 C14 - 8800 v.Chr. 

paleolithicum laat A   35000 - 18000 C14 
paleolithicum laat B   18000 C14 - 8800 v.Chr. 

  
mesolithicum     8800 - 4900 v.Chr. 
mesolithicum vroeg    8800 - 7100 v.Chr. 
mesolithicum midden    7100 - 6450 v.Chr. 
mesolithicum laat    6450 - 4900 v.Chr. 
 
neolithicum     5300 - 2000 v.Chr. 
neolithicum vroeg    5300 - 4200 v.Chr. 

neolithicum vroeg A  5300 - 4900 v.Chr. 
neolithicum vroeg B  4900 - 4200 v.Chr. 

neolithicum midden   4200 - 2850 v.Chr. 
neolithicum midden A  4200 - 3400 v.Chr. 
neolithicum midden B  3400 - 2850 v.Chr. 

neolithicum laat    2850 - 2000 v.Chr. 
neolithicum laat A  2850 - 2450 v.Chr. 
neolithicum laat B  2450 - 2000 v.Chr. 

  
bronstijd     2000 - 800 v.Chr. 
bronstijd vroeg    2000 - 1800 v.Chr. 
bronstijd midden    1800 - 1100 v.Chr. 

bronstijd midden A  1800 - 1500 v.Chr.  
bronstijd midden B  1500 - 1100 v.Chr. 

bronstijd laat    1100 - 800 v.Chr. 
  
ijzertijd     800 - 12 v.Chr. 
ijzertijd vroeg    800 - 500 v.Chr. 
ijzertijd midden    500 - 250 v.Chr. 
ijzertijd laat    250 - 12 v.Chr. 
   
Romeinse tijd    12 v.Chr. - 450 n.Chr. 
Romeinse tijd vroeg   12 v.Chr. - 70 n.Chr. 

Romeinse tijd vroeg A  12 v.Chr. - 25 n.Chr. 
Romeinse tijd vroeg B  25 - 70 n.Chr. 

Romeinse tijd midden   70 - 270 n.Chr. 
Romeinse tijd midden A  70 - 150 n.Chr. 
Romeinse tijd midden B  150 - 270 n.Chr. 

Romeinse tijd laat   270 - 450 n.Chr. 
Romeinse tijd laat A  270 - 350 n.Chr. 
Romeinse tijd laat B  350 - 450 n.Chr. 

 
middeleeuwen    450 - 1500 n.Chr. 
middeleeuwen vroeg   450 - 1050 n.Chr. 

middeleeuwen vroeg A  450 - 525 n.Chr. 
middeleeuwen vroeg B  525 - 725 n.Chr. 
middeleeuwen vroeg C  725 - 900 n.Chr. 
middeleeuwen vroeg D  900 - 1050 n.Chr. 

middeleeuwen laat   1050 - 1500 n.Chr. 
middeleeuwen laat A  1050 - 1250 n.Chr. 
middeleeuwen laat B  1250 - 1500 n.Chr. 

  
nieuwe tijd    1500 - heden 
nieuwe tijd A    1500 - 1650 n.Chr. 
nieuwe tijd B    1650 - 1850 n.Chr. 
nieuwe tijd C    1850 - heden 
 



 

UITSNEDE FYSISCH GEOGRAFISCHE KAART 
PROVINCIE GRONINGEN 

De ligging van het plangebied Bedrijvenpark Zuid-
Groningen en AVEBE te Ter Apelkanaal is 
aangegeven met een geel kader. 
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KADASTRALE MINUUT via HisGIS  

De ligging van het plangebied 
bedrijvenpark Zuid-Groningen en 
AVEBE te Ter Apelkanaal is 
aangegeven met een geel kader. 

 



 

Ruimtelijke o ntwikkeling van het plangebied Bedrijvenpark Zuid -Groningen en 

AVEBE aan de hand van topografische (militaire) kaa rten. 
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